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ABSTRAKT 

KOZEL, P.: Síťová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy. Ostrava: Institut 

dopravy, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, 279 s., Disertační 

práce, školitel: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 

V rámci předložené práce je pozornost zaměřena na řešení problematiky časové 

koordinace spojů v podmínkách veřejné hromadné dopravy s využitím lineárního 

programování. V první části práce je pozornost věnována současnému stavu poznání 

zkoumaného problému. Dále jsou pak představeny metody, které je možné k řešení časové 

koordinace využít a jsou navrženy nové přístupy k řešení dané problematiky. V práci jsou 

průběžně uváděny a komentovány výpočetní experimenty a jejich výsledky, které jsou 

provedeny s množinou reálných dat, získaných z praxe. 

Klíčová slova: 

časová koordinace, lineární programování, matematické modely 

 

ABSTRACT 

KOZEL, P.: Traffic of Public Mass Transport System Time Network Coordination. 

Ostrava: Institute of Transport, Faculty of mechanical engineering, VŠB Technical 

University Ostrava 2012, 279 p., Thesis, supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 

In this thesis, the attention is focused on the solve of the problem the time coordination of 

bus link in the public mass transport. In this thesis the linear programming there is used for 

solve the problem of time coordination. The attention is focused on the current situation of 

knowledge of the solve time coordination in first part of this thesis. Next to the methods 

for solve the time coordination are introduced and new approaches are designed. The 

numerical experiments with real dates of the practice and their commentaries are presented 

continuously in this thesis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje  

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj  

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj 

ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose 

a.s.  akciová společnost 

ahb_d  Andělská Hora – Bruntál, dopolední přepravní sedlo 

AG  Aktiengesellschaft, (akciová společnost) 

bah_d  Bruntál – Andělská Hora, dopolední přepravní sedlo 

bmH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (společnost s ručením omezeným) 

BPPOD bezpečnostní přestávka v pravidelné osobní dopravě 

č. číslo 

ČSAD  Česká autobusová doprava 

3ČSAD skupina českých obchodních společností, zabývající se poskytováním 

 komplexních služeb osobní dopravy, nákladní dopravy a servisních služeb,  

  patří zde ČSAD Havířov, a.s., ČSAD Karviná, a.s.  

  ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 

dfm_d  Dobrá – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

dfm_v  Dobrá – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

EI, EII,  

EIII, EIV,  

EV, EVI označení experimentů 1-6 římskými číslicemi 

fmr_d  Frýdek-Místek – Raškovice, dopolední přepravní sedlo 

fmd_d  Frýdek-Místek – Dobrá, dopolední přepravní sedlo 

fmd_v  Frýdek-Místek – Dobrá, večerní přepravní sedlo 

fmch_d Frýdek-Místek – Chlebovice, dopolední přepravní sedlo 

fmch_v Frýdek-Místek – Chlebovice, večerní přepravní sedlo 

GbmH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (společnost s ručením omezeným) 

chfm_d Chlebovice – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

chfm_v Chlebovice – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 
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IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 

Min minimalizace 

Max maximalizace 

max-min maximalizace minimálního 

MHD  městská hromadná doprava 

ÖBB  Österreichische Bundesbahnen, (Rakouské spolkové dráhy) 

POD  příměstská osobní doprava 

R  množina reálných čísel 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

sr_v  Slezan – Revoluční, večerní přepravní sedlo 

sro_v  Frýdek-Místek, MHD, varianta 1, večerní přepravní sedlo 

srp_v  Frýdek-Místek, MHD, varianta 2, večerní přepravní sedlo 

srq_v  Frýdek-Místek, MHD, varianta 3, večerní přepravní sedlo 

srr_v  Frýdek-Místek, MHD, varianta 4, večerní přepravní sedlo 

srs_d  Frýdek-Místek, MHD, varianta 5, dopolední přepravní sedlo 

srt_d  Frýdek-Místek, MHD, varianta 6, dopolední přepravní sedlo 

sru_v  Frýdek-Místek, MHD, varianta 7, večerní přepravní sedlo 

srv_d  Frýdek-Místek, MHD, varianta 8, dopolední přepravní sedlo 

S. A.  spółka akcyjna, (akciová společnost) 

Sb. sbírka 

S-Bahn specifický systém městské, či příměstské železnice, z německého 

  Stadtschnellbahn (městká rychlodráha) 

TT4T  Transport telematics for tomorrow 

U-Bahn z německého Untergrundbahn (podzemní rychlá doprava), metro 

VAG  Verkehrs Aktiengesellschaft, (dopravní akciová společnost) 

vdd_v  Vodárna – Domov důchodců, večerní přepravní sedlo 

z o. o.  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením 

omezeným) 

Z +
  množina celých nezáporných čísel 
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ÚVOD 

Veřejná hromadná osobní doprava je jedním z druhů doprav, kterou denně užívá 

k přemísťování snad každý z nás. Tato doprava je z hlediska počtu přepravených osob 

nejvýznamnějším subjektem ze všech druhů doprav, které se na uskutečňování 

přemísťovacího procesu v České republice podílí. Cestující veřejnost různých věkových 

kategorií využívá služeb veřejné hromadné dopravy v rámci regionů, jak 

prostřednictvím systému městské hromadné dopravy (MHD), tak i v systému příměstské 

osobní dopravy (POD). 

 

Je žádoucí nabízet cestujícím nejen bezpečnou a spolehlivou přepravu, ale taktéž 

takový servis služeb poskytovaný prostřednictvím veřejné hromadné dopravy, které co 

nejlépe vyhovují jejich představám a potřebám, které na systém veřejné hromadné dopravy 

kladou. Jedná se nejen o dostatečný počet míst nabídnutých k přepravě, ale také takové 

vedení linek a rozložení spojů v čase, které koresponduje s potřebami cestujících. Je nutné 

konstruovat takové vedení linek a rozložení spojů v čase, které odpovídá přepravním 

požadavkům zákazníků veřejné hromadné dopravy a případně upravovat stávající polohy 

spojů jednotlivých linek tak, aby byl cestujícím nabídnut pokud možno komfortní, časově 

vhodný a na přestupy sympatický způsob přepravy v rámci dopravní sítě města.  

 

Zde hraje důležitou roli nástroj časové koordinace spojů, který významným způsobem 

přispívá jak k návrhu rozložení jednotlivých spojů v čase, tak k řešení různorodých úprav 

v rozložení spojů v čase, v již existující struktuře rozložení spojů, za předpokladu, že lze 

nalézt možnosti, jak je možno časové polohy některých spojů měnit. Nástrojem časové 

koordinace rozumíme procesy, kdy prostřednictvím posunů časových poloh příjezdů 

a odjezdů spojů jednotlivých linek docilujeme buď rovnoměrné rozložení odjezdů 

a příjezdů spojů na časové ose, nebo jiné rozložení odjezdů a příjezdů spojů, které je 

s ohledem na potřeby cestujících vhodnější nebo optimální v případě kdy je zadáno 

kritérium hodnocení kvality, za předpokladu respektování všech omezení plynoucích 

z reálné situace. 

 

Kromě základních úloh, kdy je možné díky nástroji časové koordinace určovat zcela 

optimální polohy spojů v čase s ohledem na rovnoměrnost rozložení spojů, např. úloha 

založená na tzv. přiřaďovacím problému, lze tvořit postupně složitější modely, které již 
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blíže kopírují skutečnou problematiku a respektují prostřednictvím dodatkových podmínek 

celou řadu doplňkových omezení, která vyplývají z reálné praxe. Úkolem časové 

koordinace spojů tedy není docílit za každou cenu a ve všech případech rovnoměrného 

rozložení spojů na časové ose, ale právě naopak upravovat časové polohy, případně sledy 

příjezdů a odjezdů jednotlivých spojů tak, aby bylo cestujícím nabídnuto pokud možno 

komfortní rozložení spojů v čase. Existují případy, především z oblasti městské hromadné 

dopravy, kde je větší pozornost věnována časové koordinaci s cílem dosáhnout zcela 

rovnoměrného rozložení příjezdů a odjezdů spojů. Naproti tomu existuje řada případů, kdy 

je požadováno, aby příjezdy a odjezdy spojů byly rovnoměrné např. pouze v krátkém 

intervalu, po kterém následuje proluka a po ní opět požadavek rovnoměrné koordinace. 

S těmito případy se můžeme setkat především v podmínkách příměstské osobní dopravy.  

Díky tomuto nástroji je tak možné řešit celou řadu problémů z oblasti rozložení spojů 

v čase v podmínkách veřejné hromadné dopravy. 

 

Zkvalitňování nabízených přepravních služeb je žádoucí nejen s ohledem na komfort, 

který potenciálním zákazníkům nabídneme, ale také s ohledem na další aspekty, k jejichž 

zlepšení časová koordinace spojů sekundárně přispívá. Jak vyplývá z mezioborového 

porovnání přeprav, podíl individuální automobilové přepravy osob se velmi blíží podílu 

veřejné hromadné dopravy. Je prokázáno, že individuální automobilová doprava působí 

značné zatížení dopravní infrastruktury a zároveň produkuje množství škodlivých exhalací. 

Je proto žádoucí podporovat využívání veřejné hromadné dopravy s cílem snižovat podíl 

individuální automobilové dopravy především na dopravních sítích jednotlivých měst. 

Nabízí se tedy cesta, kterou lze přispět k řešení výše zmíněného. Jak prozrazují 

sociologické dopravní výzkumy, cestující v prvé řadě kladou důraz na bezpečnost přepravy 

v druhé řadě na rychlost přepravy v třetí řadě pak na komfort a na dalších místech jsou 

další subjektivní požadavky na přepravu. Pokud tedy bude cestujícím nabídnut takový 

systém veřejné hromadné přepravy se službami, které budou odpovídat jejich požadavkům, 

jak z hlediska rychlosti, komfortu a dalších subjektivně vnímaných priorit, lze očekávat, že 

se výrazně zvětší množina cestujících, kteří dají přednost veřejné hromadné dopravě před  

individuální osobní dopravou. Čímž dojde k cílenému odlehčení dopravní infrastruktury ve 

smyslu zprůchodnění měst, která jsou často zatížena velkým podílem individuální osobní 

dopravy. Zároveň tak dojde ke snížení exhalací.  
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Jak již bylo výše uvedeno, k tomu, aby bylo možné uskutečňovat jednotlivé dopravní 

úpravy vedoucí ke zvýšení popularity a využití veřejné hromadné dopravy, je potřeba 

efektivně využívat a aplikovat nástroje, které je možné k řešení nejrůznějších dopravních 

problémů použít. Mezi tyto nástroje, nástroj časové koordinace spojů bezpochyby patří. 

Zde je vhodné poznamenat, že řešení časové koordinace s využíváním matematických 

metod vyžaduje pouze minimální finanční náklady. Není zde kladen nárok na nákladná 

opatření technického charakteru. Jedná se prioritně o záležitost organizační. 

 

V rámci disertační práce bude pozornost věnována problematice časové koordinace jak 

v podmínkách městské hromadné dopravy, tak v podmínkách příměstské osobní dopravy, 

neboť oba systémy, ve kterých je doprava zabezpečována, skýtají velké množství problémů 

spadajících do kategorie časové koordinace, které je žádoucí řešit. V podmínkách 

příměstské osobní dopravy se bude jednat o časovou koordinaci na úsecích, které jsou 

obsluhovány větším množstvím linek. Tady se nabízí možnost upravovat časové polohy 

příjezdů a odjezdů spojů, tak, aby výsledné rozložení spojů bylo rovnoměrné. Dále bude 

v systémech příměstské osobní dopravy, případně městské hromadné dopravy zaměřena 

pozornost na koordinaci příjezdů a odjezdů spojů na soustavě několika zastávek. Mohou 

vznikat případy, kdy budou definovány prioritní zastávky, resp. prioritní směry a bude tak 

kladen požadavek přizpůsobit řešení těmto podmínkám. Dalším problémem, který se často 

v reálné praxi vyskytuje, je situace, kdy jsou jednotlivé spoje obsluhovány společným 

vozidlem. Tato situace vyžaduje zahrnout do řešení specifická omezení, která budou 

umožňovat řešení časové koordinace s respektováním tohoto požadavku. Kromě 

technických omezení, bude kladena pozornost též na omezení z oblasti technologické.  

  



 

16 

 

1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Další postup zpracování disertační práce se bude řídit posloupností níže uvedených 

výzkumných cílů. Výzkum provedený v rámci plnění jednotlivých cílů má odpovědět 

na otázky, které vznikly při analýze výsledků prvotního výzkumu a experimentů 

uvedených v této práci. Na rozdíl od případové studie však bude plánovaný výzkum 

proveden na celé sérii případů z praxe, uvedených v přílohách této práce. 

 

1. Vypracování metodiky zjištění přípustných manipulací se spoji. Cílem tohoto 

bodu bude stanovení přesných podmínek, které budou uplatňovány 

při vyhledávání nejdříve možných a nejpozději přípustných odjezdů vozidel 

z jednotlivých zastávek, v rámci příslušných turnusů. Respektování těchto 

podmínek pak zajistí, že úpravami, které jsou v rámci vyhledávání možných 

posunů se spoji, nedojde k narušení zbývajících úkonů obsažených v dotčeném 

turnusovém příkazu. 

 

2. Vyšetření závislosti kvality výsledků (časové úspory cestujících) na složitost i 

modelu úlohy optimalizace časů příjezdu dopravních prostředků na zastávku. 

Zde je možno vycházet z jednoduššího modelu, v němž je možno měnit časy 

příjezdu spojů tak, aby bylo zachováno pořadí příjezdů jednotlivých spojů. Je 

však také možno vycházet ze složitějšího modelu, který umožní i změnu tohoto 

pořadí příjezdů spojů na danou zastávku. Vzhledem ke skutečnosti, že úloha 

popsaná složitějším modelem má větší množinu přípustných řešení, lze 

předpokládat, že optimální řešení složitější úlohy bude lepší. Na druhou stranu 

si však řešení složitější úlohy vyžádá časově náročnější postup. V obou 

případech bude testován jak matematický model s kritériem max-min typu, tak 

matematický model s kritériem max-min typu vylepšený kaskádovým 

přístupem. Cílem tohoto výzkumu je kvantifikovat uvedené závislosti 

a nabídnout tak řešitelům odpověď na otázku, který z uvedených postupů je 

výhodnější.  

 

3. Úlohu časové koordinace spojů za účelem zrovnoměrnění příjezdů spojů 

na zastávku je možno formulovat pomocí max-min kritéria anebo pomocí 
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kvadratické účelové funkce. Je-li použita druhá z těchto možností, je nutné, 

při použití prostředků lineárního programování, kvadratickou funkci 

linearizovat. Zde je třeba zjistit vztah mezi přesností výsledků a potřebnou 

dobou výpočtu v závislosti na velikosti kroku použitého při linearizaci 

kvadratické účelové funkce úlohy optimalizace časů příjezdů dopravních 

prostředků na zastávku. Zde zvětšením kroku získáme menší model úlohy, 

kterou je pak možno řešit rychleji. Výsledkem je však méně přesné řešení. 

Cílem této výzkumné aktivity je experimentálně zjistit příslušné závislosti, 

porovnat je s dosavadními teoretickými odhady a nabídnout případným 

uživatelům této metodiky doporučení pro zpracovávání úloh tohoto typu. 

 

4. Provést výzkum vlivu doplňkových podmínek ne efektivitu metod řešení úlohy 

optimalizace času příjezdu dopravních prostředků na zastávku. Zde se bude 

jednat o doplnění omezujících podmínek, které budou umožňovat, aby posun 

odjezdů, příjezdů spojů nabýval pouze definovaných hodnot. Tyto omezující 

podmínky budou následně odzkoušeny na případech, kdy jsou koordinovány 

spoje v incidenci s bezpečnostní přestávkou, která může nabývat pouze 

definovaných hodnot. Provést výzkum vlivu nezapracování doplňkových 

omezujících podmínek pro bezpečnostní přestávky na kvalitu získaného řešení, 

s připuštěním možnosti ruční úpravy případných nesrovnalostí v dosaženém 

řešení.  

 

5. Provést výzkum problému síťové koordinace spojů na netriviální síti, tj. 

na podsítích, kde množiny spojů obsluhující jednotlivé zastávky nejsou stejné. 

Výsledkem tohoto výzkumu bude metodika řešení příslušných úloh, její 

interpretace, ověření a doporučení pro uživatele, vyplývající z příslušného 

výzkumu. 

 

6. Provést výzkum možností řešení problému síťové koordinace příjezdů spojů 

na netriviální síti, kde vstupem budou nejisté hodnoty intenzit příchodů 

cestujících. Zde bude součástí výzkumného cíle zjištění, do jaké míry je možno 

použít pro zpracování nejistoty teorii fuzzy množin. 
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7. Sestavení matematického modelu, který bude použit pro řešení časové 

koordinace příjezdů spojů v rámci obou koordinovaných směrů příslušného 

řešeného úseku. Součástí tohoto výzkumného směru je tvorba a zapracování 

doplňkových podmínek, které budou zabezpečovat provázání spojů, které jsou 

obsluhovány stejnými vozidly. Výsledkem tohoto výzkumu bude metodika 

řešení časové koordinace příjezdů spojů, její interpretace a ověření v situacích, 

kdy je potřeba v rámci řešení zohlednit více koordinovaných směrů zároveň. 
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2 SPECIFIKACE PROBLÉMU 

Jak již bylo v úvodu uvedeno, předložená práce se bude zabývat problematikou časové 

koordinace spojů v podmínkách městské hromadné (MHD) a příměstské osobní dopravy 

(POD). 

 

Jak je zřejmé z jízdních řádů dopravce ČSAD Frýdek-Místek, a. s., kterými jsem se 

zabýval, je současný stav v rozmístění spojů v čase charakteristický tím, že spoje 

jednotlivých linek jsou v rámci systému příměstské osobní dopravy vedeny poměrně 

nepravidelně, což může být způsobeno jak nerovnoměrným rozložením poptávky 

po přepravě ze strany cestující veřejnosti, tak také nevhodným způsobem organizace jízd. 

Markantně se uvedený problém projevuje v období dopoledního a večerního přepravního 

sedla. Intervaly mezi po sobě jdoucími spoji jsou velmi nerovnoměrné, jak v období již 

zmíněného dopoledního přepravního sedla, tak v období přepravního sedla večerního. 

Zcela záměrně je situace sledována především v období přepravních sedel, kdy lze 

předpokládat, že vedení jednotlivých spojů není vázáno jiným zájmem. Například 

respektováním základní dopravní obslužnosti1
 . Lze tedy očekávat, že právě v těchto 

obdobích je možné s příjezdy a odjezdy spojů jednotlivých linek posouvat v čase a tím 

dosáhnout „lepšího“ rozmístění příjezdů, resp. odjezdů spojů na jednotlivých zastávkách. 

 

Cílem předložené práce je prostřednictvím časové koordinace upravovat časové 

polohy příjezdů, resp. odjezdů jednotlivých spojů tak, aby celkový čas čekání náhodně 

přicházejících cestujících na zastávce byl minimální. Výsledkem má být takové rozložení 

spojů, které bude pro podstatnou většinu cestujících komfortní. Sekundárním cílem má být 

snaha snížit podíl individuální automobilové dopravy, zvýšením přitažlivosti dopravy 

hromadné, především na plochách měst, ale také v příměstských oblastech, v obdobích, 

kdy je to možné. Lze očekávat, že bude-li cestujícím nabídnut pohodlný, bezpečný 

a pravidelný způsob hromadné přepravy, přispěje to i k dosažení uvedeného sekundárního 

cíle.  

 

Realizace primárního cíle je samozřejmě podmíněna splněním jistých požadavků. 

Jedná se především o dodržení všech technických a technologických omezení, které se 

                                                
1 Pojem základní dopravní obslužnost kraje, obce je definován v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
a v zákoně č. 266/1994Sb., o drahách. 
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k jednotlivým spojům, jež budou předmětem koordinace, vážou. Je tedy potřeba zohlednit 

všechny faktory, které mohou mít vliv na samotnou časovou koordinaci spojů. Tyto 

faktory ovlivňující časovou koordinaci spojů budou v následující podkapitole rozebrány. 

Dříve však bude uveden stručný přehled pojmů užívaných v oblasti, která se časové 

koordinace bezprostředně týká. 

 

Interval mezi spoji – časový úsek mezi každými dvěma po sobě následujícími spoji 

stejné nebo různých linek na dané zastávce. 

Jízdní řád – souhrn údajů o provozu na dané lince a nabídce spojů v čase a prostoru. 

Obsahuje minimálně údaje o časech odjezdů a příjezdů z/na zastávky a stanice. 

Linka – množina spojů na dané trase. 

Oběh vozidla – absolvování předem definované posloupnosti spojů v příslušném 

časovém intervalu. 

Přepravní sedlo – časový úsek, ve kterém intenzita přepravního proudu, nebo počet 

přepravovaných osob poklesne pod průměr sledovaného období. 

Přepravní špička – časový úsek, ve kterém se intenzita přepravního proudu, nebo 

počet přepravovaných osob, zvýší nad průměr sledovaného období. 

Spoj – jízdním řádem nebo jinak časově a místně určené jednotlivé přepravní spojení 

mezi určitými místy v rámci dopravní obsluhy těchto míst. 

Turnus – nebo též turnusový příkaz je posloupnost spojů, která určuje pohyb některé 

náležitosti, jedná se o časový harmonogram obsahující jízdní doby, doby bezpečnostních, 

manipulačních přestávek, doby pohotovosti a doplňkové informace, podle kterého se 

organizuje práce řidiče na jednotlivých linkách. Turnusem chápeme posloupnost spojů, 

která určuje pohyb některé náležitosti. 

Výchozí zastávka – zastávka, ve které začíná spoj. 

Konečná zastávka – zastávka, v níž spoj končí. 
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2.1 Faktory ovlivňující časovou koordinaci spojů 

Do procesu časové koordinace spojů vstupují údaje a veličiny, které zastupují reálná 

omezení, a na která musí být při koordinaci brán zřetel, např. časy odjezdů spojů, jízdní 

doby, časy neproduktivních přejezdů vozidel mezi výchozími (konečnými) zastávkami 

spojů a odstavnými nebo čekacími místy. Kromě těchto údajů, které lze snadno zanést 

do procesu koordinace, je potřeba zohlednit i údaje vyplývající z reálného provozu, které 

mají různý charakter. Jedná se o: 

1. období platnosti spoje, 

2. účel spojů, 

3. oběhy vozidel, 

4. bezpečnostní přestávky. 

2.1.1 Období platnosti spoje 

U každého spoje, který je zanesen do řešení, je potřeba zjistit jeho období platnosti. 

Jedná se o přesné vymezení jeho provozu z hlediska času. V reálném provozu je nejčastěji 

možné setkat se s rozdělením období platnosti na provoz v pracovních dnech a provoz 

ve dnech pracovního volna. Při zjišťování tohoto vymezení období platnosti spojů je třeba 

vycházet z turnusových příkazů pro jednotlivá vozidla, neboť je potřeba zároveň brát 

v úvahu, že na provozování jednoho spoje se v různých dnech může podílet několik 

vozidel, což je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím časovou koordinaci, neboť 

jednotlivá vozidla mohou mít v rámci obsluhy jednoho spoje různé časové možnosti. 

Vymezení období platnosti však může být různé a záleží pouze na dopravci, který si tato 

období platnosti pro jednotlivé turnusové příkazy stanovuje. U dopravce ČSAD Frýdek-

Místek, a. s. je často využíváno rozdělení období platnosti na čtyři skupiny. První skupinu 

tvoří pracovní dny pondělí – čtvrtek. Druhou skupinu tvoří pracovní den pátek. Třetí 

skupinu tvoří sobota a čtvrtou neděle. V období školních prázdnin může být situace 

komplikovanější a není výjimkou ještě podrobnější dělení provozování spojů z hlediska 

období jejich platnosti. V případě, kdy je potřeba provádět časovou koordinaci v rámci 

několika období platnosti spojů, je potřeba určit, které hodnoty omezení vyhovují všem 

dotčeným spojům a podmínkám turnusových příkazů platných pro tyto spoje.  
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Aby bylo možné bezpečně vybrat všechny potřebné turnusové příkazy, kterými se řídí 

zabezpečování určitého spoje, je potřebné vytvořit si časový harmonogram turnusů. Jedná 

se o tabulku, která informuje o pokrytí dnů kalendářního roku jednotlivými turnusy. 

Výstupem je harmonogram, který je zcela pokryt jednotlivými turnusy, případně 

informacemi o dnech, ve kterých není dopravní obsluha zabezpečována. Níže uvedená 

tabulka č. 2.01 zachycuje vzorový příklad zpracování časového harmonogramu turnusů 

pro spoj č. 9 linky 860 317. Uvedená data v tabulce představují dny, ve kterých je spoj 

provozován. 
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Tabulka č. 2. 01: Příklad časového zpracování harmonogramu turnusů pro období 13. 12. 

2008 – 30. 6. 2009. Uvedené data v tabulce představují dny, ve kterých je spoj provozován. 

  Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Neděle     1.2.2009 1.3.2009       

Pondělí 1.12.2008   2.2.2009 2.3.2009     1.6.2009 

Úterý 2.12.2008   3.2.2009 3.3.2009     2.6.2009 

Středa 3.12.2008   4.2.2009 4.3.2009 1.4.2009   3.6.2009 

Čtvrtek 4.12.2008 1.1.2009 5.2.2009 5.3.2009 2.4.2009   4.6.2009 

Pátek 5.12.2008 2.1.2009 6.2.2009 6.3.2009 3.4.2009 1.5.2009 5.6.2009 

Sobota 6.12.2008 3.1.2009 7.2.2009 7.3.2009 4.4.2009 2.5.2009 6.6.2009 

Neděle 7.12.2008 4.1.2009 8.2.2009 8.3.2009 5.4.2009 3.5.2009 7.6.2009 

Pondělí 8.12.2008 5.1.2009 9.2.2009 9.3.2009 6.4.2009 4.5.2009 8.6.2009 

Úterý 9.12.2008 6.1.2009 10.2.2009 10.3.2009 7.4.2009 5.5.2009 9.6.2009 

Středa 10.12.2008 7.1.2009 11.2.2009 11.3.2009 8.4.2009 6.5.2009 10.6.2009 

Čtvrtek 11.12.2008 8.1.2009 12.2.2009 12.3.2009 9.4.2009 7.5.2009 11.6.2009 

Pátek 12.12.2008 9.1.2009 13.2.2009 13.3.2009 10.4.2009 8.5.2009 12.6.2009 

Sobota 13.12.2008 10.1.2009 14.2.2009 14.3.2009 11.4.2009 9.5.2009 13.6.2009 

Neděle 14.12.2008 11.1.2009 15.2.2009 15.3.2009 12.4.2009 10.5.2009 14.6.2009 

Pondělí 15.12.2008 12.1.2009 16.2.2009 16.3.2009 13.4.2009 11.5.2009 15.6.2009 

Úterý 16.12.2008 13.1.2009 17.2.2009 17.3.2009 14.4.2009 12.5.2009 16.6.2009 

Středa 17.12.2008 14.1.2009 18.2.2009 18.3.2009 15.4.2009 13.5.2009 17.6.2009 

Čtvrtek 18.12.2008 15.1.2009 19.2.2009 19.3.2009 16.4.2009 14.5.2009 18.6.2009 

Pátek 19.12.2008 16.1.2009 20.2.2009 20.3.2009 17.4.2009 15.5.2009 19.6.2009 

Sobota 20.12.2008 17.1.2009 21.2.2009 21.3.2009 18.4.2009 16.5.2009 20.6.2009 

Neděle 21.12.2008 18.1.2009 22.2.2009 22.3.2009 19.4.2009 17.5.2009 21.6.2009 

Pondělí 22.12.2008 19.1.2009 23.2.2009 23.3.2009 20.4.2009 18.5.2009 22.6.2009 

Úterý 23.12.2008 20.1.2009 24.2.2009 24.3.2009 21.4.2009 19.5.2009 23.6.2009 

Středa 24.12.2008 21.1.2009 25.2.2009 25.3.2009 22.4.2009 20.5.2009 24.6.2009 

Čtvrtek 25.12.2008 22.1.2009 26.2.2009 26.3.2009 23.4.2009 21.5.2009 25.6.2009 

Pátek 26.12.2008 23.1.2009 27.2.2009 27.3.2009 24.4.2009 22.5.2009 26.6.2009 

Sobota 27.12.2008 24.1.2009 28.2.2009 28.3.2009 25.4.2009 23.5.2009 27.6.2009 

Neděle 28.12.2008 25.1.2009   29.3.2009 26.4.2009 24.5.2009 28.6.2009 

Pondělí 29.12.2008 26.1.2009   30.3.2009 27.4.2009 25.5.2009 29.6.2009 

Úterý 30.12.2008 27.1.2009   31.3.2009 28.4.2009 26.5.2009 30.6.2009 

Středa 31.12.2008 28.1.2009     29.4.2009 27.5.2009   

Čtvrtek   29.1.2009     30.4.2009 28.5.2009   

Pátek   30.1.2009       29.5.2009   

Sobota   31.1.2009       30.5.2009   

Neděle           31.5.2009   

 

Políčka oranžové barvy představují soboty, neděle, státní svátky a dny pracovního 

klidu. V těchto dnech je provoz spoje zabezpečován na základě turnusu, kterým se řídí 
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provoz spoje v neděli. Těmto dnům (sobota, neděle a státní svátky) není pro účely této 

práce přiřazen odpovídající turnusový příkaz, neboť řešení koordinace spojů bude řešeno 

pouze pro pracovní dny. Zelenou barvou jsou označeny všechny pracovní dny – pondělí, 

ve kterých se provoz spoje řídí podle turnusového příkazu č. 51.12. Fialovou barvou jsou 

označeny pracovní dny úterý, středa, ve kterých se provoz spoje řídí podle turnusového 

příkazu č. 51.123. Růžovou barvou jsou označeny pracovní dny čtvrtek, ve kterých se 

provoz spoje řídí podle turnusového příkazu č. 51.121. Modrou barvou jsou označeny 

pracovní dny pátek, ve kterých se provoz spoje řídí podle turnusového příkazu č. 49.11. 

2.1.2 Účel spojů 

Při analýze vstupních dat je potřeba přihlížet k účelu spojů. Účel spojů má velký vliv 

na stanovení maximálního časového posunu spoje. Například, jedná-li se o spoj 

zabezpečující svoz dětí do základních škol, je potřeba brát v úvahu jeho dobu příjezdu 

do zastávky u školy. Dále za předpokladu, že školní vyučování začíná v 8:00 hodin, je 

potřebné uvažovat s vytvořením dostatečné časové rezervy na přesun žáků mezi zastávkou 

a prostorami školy. V opačném případě, není taktéž možné neohraničeně předsunout 

příjezd spoje k základní škole, aby nevzniklo zbytečně dlouhé čekání žáků na začátek 

vyučování. V tomto případě má tedy účel spoje značnou váhu, neboť čas příjezdu 

k základní škole je téměř fixní a není možné s ním příliš v čase posunovat.  

2.1.3 Oběhy vozidel 

Oběhem vozidel se rozumí posloupnost spojů, které dané vozidlo v určitém časovém 

období obsluhuje. V případě, že vozidlo v rámci svého oběhu obsluhuje více spojů, což je 

běžná situace, je potřeba brát v úvahu, že časy jednotlivých odjezdů jsou vzájemně 

provázány. Je mezi nimi určitá časová rezerva, kterou je potřebné respektovat a případný 

časový posun je možný pouze v rámci této rezervy (za předpokladu splnění všech 

stanových úkonů, které má vozidlo obsluhující spoj vykonat). Teoreticky lze časovou 

rezervu mezi jednotlivými spoji vypočítat podle následujícího vztahu. 

( ) ( ) [ ]mini j j j i i i ir t n t m p t= - - + + -             (2.01)
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i jr  časová rezerva mezi i -tým a j -tým spojem obsluhovaným jedním vozidlem 

[ ]min ,  

jt  čas odjezdu j -tého spoje [ ]min ,  

it  čas odjezdu i -tého spoje [ ]min ,  

im  doba manipulace po i -tém spoji [ ]min ,  

jn  doba manipulace před j -tým spojem [ ]min ,  

ip  přesun po i -tém spoji [ ]min ,  

it  jízdní doba i -tého spoje [ ]min . 

Oběhy vozidel je potřeba sledovat v delším časovém období, než je období časové 

koordinace. Situace je o to komplikovanější, pokud vozidlo obsluhuje spoj v období 

blízkém, období koordinace. 

2.1.4 Bezpečnostní přestávky 

Dalším faktorem ovlivňujícím časovou koordinaci je dodržování bezpečnostních 

přestávek. Při stanovení maximálního času posunu spoje je potřeba zkontrolovat, zda 

nebude narušena doba, která je stanovena pro bezpečnostní přestávku stanovenou vnitřními 

předpisy dopravce. Tyto bezpečnostní přestávky jsou zaznamenány v turnusových 

příkazech a při zjišťování a vypočítávání maximálních možných časových posunů spojů je 

nutné respektovat pravidla pro dodržování těchto přestávek, která mohou být stanovena 

na základě různých nařízení. U ČSAD Frýdek-Místek, a. s. a u většiny dopravců 

zabezpečujících osobní přepravu v rámci příměstské osobní dopravy a městské hromadné 

dopravy se vychází z Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava 

pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě; a které, mimo jiné, obsahuje 

zásady pro určování bezpečnostních přestávek pro řidiče. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

K řešení problematiky časové koordinace spojů je možné použít jak metody 

heuristické, tak i metody z oblasti matematického programování. 

 

 

3.1 Řešení problematiky časové koordinace u významných 

dopravců jak v České republice, tak v zahraničí 

 

V rámci zjišťování současného stavu řešení problematiky časové koordinace byli 

osloveni zástupci významných dopravních podniků a dopravci, kteří se zabývají 

zabezpečováním veřejné hromadné dopravy, jak na území české republiky, tak na území 

našich sousedních států. Průzkum byl primárně zaměřen na dvě základní otázky: 

 

1. Zda je časová koordinace v rámci praxe příslušného dopravního podniku, či 

dopravce využívána? 

2. Jestliže ano, jaké metody, přístupy jsou k řešení časové koordinace využívány? 

 

3.1.1 Řešení časové koordinace u předních dopravců v České 

republice 

V následujícím textu bude popsáno, jak je k problematice časové koordinace spojů 

přistupováno u předních dopravců v České republice. 

 

Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.  

Časová koordinace je prováděna pouze přímo při konstrukci grafikonů. V rámci 

časové koordinace jsou koordinovány linky jedoucí ve společných úsecích. Dále je 

pozornost věnovány návaznosti spojů ve vybraných zastávkách. Časová koordinace je 

prováděna pro autobusy, tramvaje a metro. Časová koordinace je prováděna v programu 

Jízdní řády. 
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Dopravní podnik Mariánské Lázně, a. s.  

Při návrhu linek jsou preferovány především přímá spojení vzhledem k malé 

obsluhované ploše a poměrně krátkým linkám. Již od návrhu linek je zachováván pokud 

možno pravidelný interval. Pro zpracování a optimalizaci grafikonů je využíváno produktů 

firmy FS Software, s.r.o
2
. 

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.  

V podmínkách tohoto dopravního podniku je časová koordinace prováděna především 

pro večerní, noční spoje, kde je zabezpečován garantovaný přestup mezi vybranými spoji. 

Dále je časové koordinace využíváno pro zabezpečení návaznosti příjezdů spojů MHD 

na příjezdy vlaků. Časová koordinace je dále využívána pro zabezpečení pravidelných 

přestupů mezi linkami se společným násobkem linkového intervalu. Plánování vedení 

jednotlivých linek a spojů je prováděno ručně. Software je využíván pouze ke kreslení 

jednotlivých sestavených grafikonů. Garantované přestupy jsou hlídány v „online“ čase 

prostřednictvím dispečinku. 

 

Dopravní podnik města Děčína, a. s.  

Časová koordinace, jako taková, není využívána. Důraz je kladen především 

na stanovení optimálních intervalů linek MHD, k čemuž je využíváno software 

zpracovávajícího data z odbavovacích zařízení umístěných ve vozidle. Při určování 

optimálních intervalů jsou zohledňovány připomínky cestujících, řidičů, dispečerů 

a objednatele dopravního výkonu, statutární město Děčín. Jízdní řády jsou zpracovávány 

v Grafikonu od společnosti FS Software, s.r.o. 

 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Jablonec nad Nisou: časová koordinace spojů je prováděna ve fázi návrhu časových 

poloh jednotlivých spojů, při tvorbě grafikonu. Důraz je kladen na významné přestupní 

uzly. Ke tvorbě grafikonu není vyžíván žádný software. 

Liberec: Konstrukce jízdních řádů je prováděna na základě dopravních průzkumů 

s přihlédnutím ke specifickým požadavkům jednotlivých objednavatelů přepravních 

výkonů a uživatelů MHD. Koordinace je řešena ve fázi konstrukce grafikonů vozidel. 

                                                
2 Další informace o FS Software: http://www.fssoftware.cz/ 
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Zpracování grafikonů a následně jízdních řádů je prováděno s využitím software Skeleton
3
 

od společnosti FS Software, s.r.o. Při sestavování grafikonů jako celku jsou data 

jednotlivých spojů na linkách přepočteny matematickou metodou s cílem optimálního 

využití jak vozidel, tak pracovní doby řidičů při dodržení všech zákonných ustanovení, 

včetně bezpečnostních přestávek a specifických požadavků na spoje. V této oblasti je 

výpočet prováděn ve spolupráci s firmou tt4t (Transport Telematics For Tomorrow)
4
. 

 

Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 

Při konstrukci jízdních řádů je vycházeno především z podnětů získaných od cestující 

veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí 

zapojených do IDSOK. Spíše než koordinaci příjezdů do uzlových přestupních bodů jsou 

preferovány pravidelné intervaly v jednotlivých lokalitách města a časové přizpůsobení 

spojů pro návoz a odvoz cestujících do zaměstnání, škol apod. K zjišťování intenzit 

přepravovaných cestujících je využíváno dopravních průzkumů – sčítání. V podmínkách 

Dopravního podniku města Olomouce, a.s., není využívána žádná specifická metoda ani 

software. 

 

3ČSAD, a. s. 

Koordinovány jsou příjezdy, resp. odjezdy spojů jednotlivých linek z významných 

zastávek. Pokud je takto časové koordinace využíváno, je časová koordinace řešena už 

ve fázi návrhu vedení jednotlivých spojů. Časová koordinace je prováděna ručně, 

na základě zkušeností dispečerů a konstruktérů jízdních řádů. 

 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

Ve městě je zřízen hvězdicový systém vedení linek, kdy všechny linky procházejí 

jednou „hlavní“ zastávkou, ve které jsou příjezdy koordinovány. Časovou koordinace je 

prováděna ručně podle vlastních zkušeností. Žádný software není využíván. 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. 

U brzkých ranních a pozdně večerních spojů linek MHD jsou řešeny návaznosti 

na železniční dopravu. Dále je řešena časová koordinace v podmínkách, kdy je obsluhován 

některý úsek, společný pro více linek. V těchto případech je koordinace prováděna tak, aby 
                                                
3 Další informace o modulu Skeleton: http://www.fssoftware.cz/ 
4 Další informace o tt4t: http://www.tt4t.eu/transport-planning 
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se intervaly odjezdů jednotlivých spojů půlily. K časové koordinaci nejsou využívány 

žádné matematické modely, ale pouze software pro tvorbu jízdních řádů, zkušenosti 

z provozu a požadavky cestujících. 

 

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 

Časová koordinace je využívána pro zabezpečení návaznosti spojů linek na začátky 

a konce pracovních dob, školního vyučování, popř. otevírací doby významných 

obchodních center, či úřední hodiny, atd. Zlín a Otrokovice patří mezi menší města, kde 

tyto faktory ovlivňují MHD. V první řadě jsou však koordinovány návaznosti na přípoje 

vlaků či autobusů příměstské a zejména dálkové dopravy. Pro tvorbu jízdních řádů je 

využíván software Skeleton od firmy FS Software, s.r.o. Tento program však neumožňuje 

řešit časovou koordinaci. Pro řešení časové koordinace je využívána vlastní softwarová 

pomůcka „monitor linek“. Tento software zobrazuje odjezdy spojů jednotlivých linek 

ze zvolených zastávek MHD. Prostřednictvím těchto informací jsou kontrolovány časy 

odjezdů a požadované návaznosti jednotlivých linek ve významných přestupních bodech 

a na točnách sítě MHD. 

 

Dopravní podnik Ostrava, a. s. 

Koordinovány jsou příjezdy, resp. odjezdy spojů jednotlivých linek z významných 

zastávek. Pokud je takto časové koordinace využíváno, je časová koordinace řešena už 

ve fázi návrhu vedení jednotlivých spojů. Časová koordinace je prováděna ručně, 

na základě zkušeností dispečerů a konstruktérů jízdních řádů. 

 

Veolia  Transport Morava, a. s. 

Odjezdy spojů jednotlivých linek jsou základně nastaveny dle historických zvyklostí. 

Ke změnám dochází na základě požadavků jednotlivých subjektů (města, obce, školy, 

zaměstnavatelé). Časová koordinace je využívána například pro zabezpečení návaznosti 

jednotlivých druhů doprav. Speciální software či matematické metody nejsou pro časovou 

koordinaci využívány. Základem při řešení časové koordinace jsou zkušenosti 

specializovaných pracovníků, kteří úzce spolupracují se zástupci objednatelů 

a koordinátorů dopravy. 

 

V rámci průzkumu využívání nástroje časové koordinace byli osloveni zástupci 

předních dopravních podniků v České republice. Výsledky průzkumu byly ve výše 
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uvedených odstavcích shrnuty. Závěrem lze konstatovat, že časová koordinace spojů je 

problémem, kterému je věnována pozornost. Jednotlivé dopravní podniky se věnují 

především časové koordinaci spojů, která vede k zajištění návaznosti mezi jednotlivými 

spoji, či ke koordinaci odjezdů spojů více linek, které jsou vedeny na společných úsecích. 

Většinou je však tato koordinace prováděna již ve fázi návrhu vedení spojů. Z průzkumu 

také plyne, že ke koordinaci je většinou využíváno především zkušeností dispečerů, resp. 

konstruktérů. V několika případech je využíván specifický software. Hojně je rozšířen 

software od společnosti FS Software, s.r.o., který však, jak uvádí Dopravní podnik města 

Zlín-Otrokovice, neumožňuje časovou koordinaci řešit. 

 

3.1.2 Řešení časové koordinace u předních dopravců 

ve Slovenské republice 

 

V následujícím textu bude popsáno, jak je k problematice časové koordinace spojů 

přistupováno u předních dopravců ve Slovenské republice. 

 

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 

Grafikon je při konstrukci nastaven tak, že interval jednotlivých linek je přizpůsobený 

požadavkům dopředu stanoveným. Ve špičce je interval jednotlivých linek záměrně 

„hustý“, tak, aby bylo umožněno cestujícím přestupovat mezi jednotlivými spoji. V období 

sedla jsou koordinovány příjezdy spojů na významné zastávky, např. železniční stanici, 

apod. Koordinace se provádí ručně, na základě zkušeností dispečerů. 

 

Dopravný podnik mesta Bánská Bystrica, a.s. 

Dopravní podnik města Bánská Bystrica nevyužívá pro řešení časové koordinace 

žádné specifické nástroje. Při řešení návaznosti spojů je využíváno především zkušeností 

dispečerů. 

 

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 

Na dotazy nebylo ani po opakované prosbě odpovězeno. 
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Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

Na časovou koordinaci je kladen důraz ve fázi konstrukce grafikonu. Dříve, než je 

k samotné konstrukci grafikonu a případných časových koordinací přistoupeno, je 

pozornost věnována definování prioritních bodů dopravní sítě. Při konstrukci jsou 

uplatňována data z palubních počítačů vozidel, dále pak zkušenosti řidičů, dispečerů 

a samotných konstruktérů grafikonu. Ke konstrukci grafikonu jsou využívány matematické 

metody ve spolupráci se software. Konkrétní údaje o software jsou však know-how 

jednotlivých konstruktérů grafikonu a firma jejich konkretizování odmítla. 

 

3.1.3 Řešení časové koordinace u předních dopravců v Polsku 

 

V následujícím textu bude popsáno, jak je k problematice časové koordinace spojů 

přistupováno u předních dopravců v Polsku. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódz Spółka z o. o. 

Časová koordinace spojů je prováděna ve fázi návrhu vedení spojů. Při tomto je 

využíváno synchronizování odjezdů spojů z významných zastávek s pomocí funkce 

„Synchro“, která je obsažena v software Busmann 100
5. Časová koordinace není prováděna 

v reálném čase. Plány rozložení spojů v čase jsou vytvářeny s pomocí software Busman 

100. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie 

Časová koordinace je využívána pro všechny tramvajové linky. Dále pak pro hlavní 

(páteřní) autobusové linky nižších významů, které jsou však vedeny po společném úseku 

většího množství linek. Časová koordinace je prováděna zvlášť v období dopoledním, 

a večerním. Ke koordinaci je využíván software Busman, který však neumí automaticky 

nastavit optimální polohu spojů s omezeními, které vyplývají ze strany dopravce. Slouží 

k monitorování aktuálních poloh spojů ve vybraných uzlech. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o. o. 

Na dotazy nebylo ani po opakované prosbě odpovězeno. 

 

                                                
5 Program BusMan 100 je produktem firmy AGC. 
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Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku 

Na dotazy nebylo ani po opakované prosbě odpovězeno. 

 

3.1.4 Řešení časové koordinace u předních dopravců 

v Německu 

 

V následujícím textu bude popsáno, jak je k problematice časové koordinace spojů 

přistupováno u předních dopravců v Německu. 

 

Dresdner Verkehrsbetriebe AG 

Časová koordinace spojů je prováděna ve dvou sférách. První oblastí je tzv. 

systematická koordinace. Již při návrhu jednotlivých časových poloh spojů jednotlivých 

linek je pozornost věnována, aby byly zachovány požadované vazby na přestupy, 

především pro regionální drážní dopravu a dále pak pro regionální autobusové linky. 

Priorita přestupních vazeb je uplatňována s ohledem na intenzity přepravovaných osob. 

Na podporu rozhodování při tvorbě přestupních vazeb je využíváno několik softwarových 

produktů. Sestava obecných softwarových nástrojů je však pro Dresdner Verkehrsbetriebe 

AG velmi nákladná, a proto je využíváno především kvalitních zkušeností plánovačů.  

Druhou oblastí je tzv. operativní koordinace, která je prováděna přímo za provozu 

prostřednictvím dispečerů pracujících v kontrolních centrech. 

 

Münchner Verkehrsgesellshaft mbH 

Základním podkladem, který slouží pro navrhování vedení jednotlivých spojů je 

časový harmonogram, který respektuje priority jednotlivých zastoupených druhů doprav. 

Jedná se o S-Bahn / U-Bahn, Tramvaj, Autobus. K optimalizaci dopravy je využíváno 

nejen četných zkušeností konstruktérů, ale též programu VISUM
6, který navržené plány 

ověřuje. Dále je využíváno výsledků četných dopravních průzkůmů a sčítání cestujících. 

 

VAG Nürnberg 

Pro návrh vedení jednotlivých spojů je využíván software od firmy INIT Interplan
7
. 

Dodatečné řešení časové koordinace v již navržených plánech vedení spojů není 

                                                
6 Další informace o VISUM: http://www.cityplan.cz/en/visum-1404043741.html 
7 Další informace o INIT: http://init-ka.de/en/products/planning.php?thisID=434 
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využíváno. V této fázi je využíváno především znalostí a zkušeností dispečerů 

a konstruktérů. 

 

Magdeburger Verkehrsbetriebe 

Na dotazy nebylo ani po opakované prosbě odpovězeno. 

 

3.1.5 Řešení časové koordinace u předních dopravců 

v Rakousku 

 

V následujícím textu bude popsáno, jak je k problematice časové koordinace spojů 

přistupováno u předních dopravců v Rakousku. 

 

StadtBus Salzburg AG 

Vedení spojů jednotlivých linek je řešeno v několika variantách s ohledem na hustotu 

provozu na ploše města, která se v čase výrazně mění. Tato proměnlivost je rozlišena třemi 

skupinami cestovního času, který vstupuje do software Epon. Při řešení vedení 

jednotlivých spojů je důraz kladen na koordinaci mezi odjezdy trolejbusových spojů a 

odjezdy spojů místní železniční dopravy. Dále je pozornost věnována koordinaci mezi 

trolejbusovými a autobusovými linkami. Zároveň je pozornost věnována návaznosti na 

spoje železniční společnosti ÖBB. Základní vedení spojů pro 10 trolejbusových linek je 

prováděno s pomocí software Epon
8
 (Einsatzplanung für den oeffentlichen Nahverkehr, 

Tvorba plánů - řádů pro veřejnou dopravu.) od společnosti Isidata, Hanover. Každé lince 

jsou přiřazeny informace o délce linky v metrech, předpokládaný cestovní čas v minutách, 

nebo také informace o cestovním čase mezi jednotlivými zastávkami v půlminutách. 

 

Data vztahující se k jednotlivým linkám, které vstupují do software Epon jsou 

nastaveny na základě historických zkušeností a současného pozorování aktuální dopravní 

situace. Každý den je vyhotovena zpráva o včasnosti jednotlivých spojů, na základě které 

kontrolována účinnost vedení jednotlivých spojů. Tato zpráva je denně kontrolována 

a v případě potřeby jsou provedeny patřičné změny vedoucí k nápravě. 

  

                                                
8 Více o software Epon je možné zjistit zde: http://www.isidata.de/page.php?level=200 
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Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH 

Na dotazy nebylo ani po opakované prosbě odpovězeno. 

 

Wiener Linien GmbH & Co KG 

Na dotazy nebylo ani po opakované prosbě odpovězeno. 

 

V rámci průzkumu využívání nástroje časové koordinace a metod využívaných 

k řešení problematiky časové koordinace byly dotazy směřovány na některé dopravní 

podniky v našich sousedních státech. Z průzkumu vyplývá, že problematice časové 

koordinace spojů pozornost věnována je a jednotlivé dopravní podniky využívají 

rozmanitou škálu nástrojů, které řešení této problematiky napomáhají. Jedná se software, 

které slouží k ověřování návrhů, zkušenosti dispečerů, apod. Zároveň však z průzkumu 

plyne, že jednotlivé softwarové nástroje většinou neumožňují optimalizaci časových poloh 

spojů. 

  

Na základě získaných informací, které byly prostřednictví průzkumu získány se lze 

domnívat, že je vhodné zaměřit pozornost na nástroj, který by umožňoval řešit 

problematiku časové koordinace, jak ve fázi návrhu, tak ve fázi již navrženého vedení 

spojů. Předložená práce představuje přístupy, na základě kterých lze k řešení problematiky 

časové koordinace využívat metody z oblasti matematického programování, které 

napomáhají řešit rozmanité úlohy z oblasti plánování, organizace a optimalizace vedení 

spojů na úsecích dopravní sítě. 

 

 

3.2 Heuristické metody  

 

K řešení problematiky časové koordinace spojů je možné použít jak metody 

heuristické, tak i metody z oblasti matematického programování. 

 

Mezi metody heuristické spadá metoda pravidelných n-segmentů na kružnici. Tato 

metoda je v literatuře známa jako tzv. úloha o žilinských m-úhelnících. Při řešení časové 

koordinace příjezdů, odjezdů spojů na společném úseku dopravní se využívá soustav 

pravidelných mnohoúhelníků na kružnici. 
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3.2.1 Metoda pravidelných n-segmentů na kružnici 

 

Ke zjišťování vzájemných poloh jízdních řádů a k hledání optimálních poloh slouží 

metoda pravidelných n-segmentů na kružnici. Tato metoda je založena na tzv. max-min 

přístupu a byla publikována prof. RNDr. Jánem Černým, DrSc., dr. h. c. a prof. RNDr. 

Pavolem Kluvánkem, CSc. v publikaci Základy matematickej teorie dopravy, [1]. Tato 

metoda bude nyní představena na příkladu.  

 

Jsou dány čtyři linky 1L , 2L , 3L , 4L o linkových intervalech [ ]1 6 mini = , 

[ ]2 12 mini = [ ]3 18 mini =  a [ ]4 9 mini = . Tyto čtyři linky se podílejí na obsluze dopravní 

plochy města. V úseku mezi místy A  a B  jsou tyto linky vedeny po téže trase a cestující, 

kteří se ucházejí o přepravu v tomto úseku, mohou užít k přemístění spoj kterékoliv 

z těchto tří linek. Úkolem je nastavit polohy jízdních řádů jednotlivých linek tak, aby 

rozložení spojů jednotlivých linek na společném úseku mezi místy A  a B  bylo optimální 

z pohledu rovnoměrnosti. Situace je zachycena na níže uvedeném obrázku č. 3.01. Postup 

řešení této metody lze shrnout do několika kroků: 

 

1. Sestrojíme kružnici, jejíž délka odpovídá nejmenšímu společnému násobku 

linkových intervalů dotčených linek. Tuto kružnici rozdělíme na stejný počet dílků. 

V řešeném příkladu bude tedy kružnice délky 36 jednotek, která bude rozdělena 

na 36 dílků, protože ( )6,12,18, 9 36n = , tj. nejmenší společný násobek linkových 

intervalů 1 2 3 4, , ,i i i i . 

 

2. Do takto připravené kružnice budou postupně vkládány n-úhelníky reprezentované 

dělícími body , ii jA  pro 1, ...,i s= , kde s  je počet linek a j  je počet vrcholů 

příslušného n-úhelníku. V případě linky s intervalem [ ]1 6 mini = , bude do kružnice 

vepsán pravidelný šestiúhelník, reprezentován dělícími body 1,1A , 1, 2A , 1, 3A , 1, 4A

1, 5A  a 1, 6A  tak, aby 1,1 1, 2 1, 2 1, 3 1, 6 1,1... 6A A A A A A= = = = . Dále bude do kružnice 

vepsán pravidelný trojúhelník, reprezentován dělícími body 2,1A , 2, 2A  a 2, 3A  tak, 

aby 2,1 2, 2 2, 2 2, 3 2, 3 2,1 12A A A A A A= = = . Dále pak ještě pravidelný čtyřúhelník, 
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reprezentován dělícími body 
3,1A , 

3, 2A , 
3, 3A  a 

3, 4A , tak, aby 

3,1 3, 2 3, 2 3, 3 3, 3 3, 4 3, 4 3,1 9A A A A A A A A= = = = . Jako poslední bude do kružnice vepsán 

pravidelný dvojúhelník, reprezentován dělícími body 
1,1A , 

1, 2A  tak, aby

1,1 1, 2 18A A = . Situace výchozího rozložení n-úhelníků na kružnici je zachycen 

na obrázku č. 3.01 jednoho z možných optimálních řešení této úlohy pak 

na obrázku č. 3.02. 

 

 

 

Obr. č. 3. 01: Rozložení n-úhelníků na kružnici 

 

3. Cílem je nastavit vzájemnou polohu jednotlivých n-úhelníků tak, aby minimální 

vzdálenost dvou sousedních bodů, resp. vrcholů n-úhelníků, byla maximální.  

 

Úlohu lze formulovat s vynecháním podmínky celočíselnosti formulovat obecně. Je 

dána kružnice ( );k S r=  a přirozená čísla 1, ..., sn n , kde 1s > . Úlohou je vepsat pro každé 



 

37 

 

1, ...,i s=  do kružnice k  pravidelný in -úhelník, reprezentovaný dělícími body 

{ },1 ,, ...,
ii i i nA A A=  tak, aby číslo ( )1 , ,

, ..., mins i j i j
d A A d A A= =  bylo maximální, přičemž 

, 1, ..., ; 1, ..., ; 1, ..., ,i i
i i s j n j n i i= = = ¹ . Blíže o této metodě, včetně odvození 

formulovaných tvrzení, pojednává publikace, [1]. 

 

 

Obr. č. 3. 02: Optimální rozložení n-úhelníků na kružnici 

 

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že metoda pravidelných n-segmentů 

na kružnici je vhodná především pro řešení časové koordinace v podmínkách MHD, kde 

lze očekávat linky o pravidelných linkových intervalech, aby bylo možné vhodně stanovit 

jejich nejmenší společné násobky. V podmínkách POD, nelze s pravidelností linkových 

intervalů uvažovat. Dále je potřeba mít na zřeteli, že zkoordinováním odjezdů spojů 

jednotlivých linek na společném úseku může dojít a zpravidla dojde k opačnému jevu 

na zbývajícím úseku linky. Z těchto důvodů je tedy pro potřeby časové koordinace spojů, 

v podmínkách POD, hledat jiná východiska řešení. 
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3.3 Metody založené na lineárním programování 

Lineární programování, patří do problematiky matematického programování. Jedná se 

o souhrn metod, kde vystupuje optimalizační úloha, jejíž účelová funkce a omezující 

podmínky mají lineární tvar.  Obsahem lineárního programování je tvorba matematických 

modelů a jejich řešení ve smyslu nalezení nejlepšího dosažitelného řešení za daných 

vstupních podmínek. Matematickým model je abstrakcí reálného problému, který je zapsán 

matematickým zápisem. Každý matematický model v podmínkách matematického 

programování je obecně složen ze dvou základních částí.  Jedná se o soustavu omezujících 

podmínek, které jsou strukturální a obligatorní a o účelovou funkci, která každému řešení 

úlohy přiřadí reálnou hodnotu vyjadřující ohodnocení jeho kvality. V matematických 

modelech, ve výrazech v podmínkách i v účelové funkci, mohou vystupovat veličiny dvou 

typů. Jedná se konstantní hodnoty, jejichž hodnoty se v průběhu výpočtu nemění 

a o proměnné. Proměnné jsou veličiny, jejichž hodnoty se v průběhu výpočtu mění. 

Pomocí proměnných jsou modelována jednotlivá rozhodnutí. Po ukončení výpočtu jsou 

na základě výsledných hodnot proměnných činěna patřičná opatření, resp. konkrétní 

rozhodnutí. Například: vozidlo č. 1 poveze 10 jednotek nákladu ze zdroje č. 1 ke 

spotřebiteli č. 2., apod. 

 

Soustava omezujících podmínek vymezuje množinu přípustných řešení. Strukturální 

podmínky vyjadřují vztah proměnných k hodnotám ovlivňujícím absolutní úroveň činitelů. 

Obligatorní podmínky pak specifikují definiční obory proměnných vystupujících 

v matematickém modelu. V lineárním programování rozeznáváme v závislosti na oboru 

hodnot proměnných dva základní typy úloh. Jedná se úlohu celočíselného lineárního 

programování a úlohu spojitého lineárního programování. V této souvislosti rozeznáváme 

v lineárním programování tři typy oborů hodnot proměnných. Jedná se o: 

 

1. obor nezáporných celých čísel, 

2. obor nezáporných reálných čísel, 

3. obor hodnot { }0,1 . 
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3.3.1 Model časové koordinace založený na max-min přístupu 

Nyní bude představen matematický model založený na tzv. max-min přístupu, který 

publikoval prof. RNDr. Ján Černý, DrSc., dr. h. c., [1]. Na základě tohoto matematického 

modelu lze k řešení časové koordinace za použití lineárního programování přistupovat. 

 

Do matematického modelu vstupují veličiny dvou typů. Jedná se o konstantní hodnoty 

a proměnné. Pro účely sestavy matematického modelu časové koordinace byly zavedeny 

tři veličiny popisující jednotlivá rozhodnutí anebo jejich důsledky. Těmito veličinami jsou: 

konstantní hodnota ia  představující nejdříve možný odjezd i -tého spoje [ ]min . Proměnná 

iy  popisuje časový rozdíl mezi každými dvěma sousedními spoji i, j obsluhujícími řešený 

úsek. Je-li koordinováno n spojů, pak počet těchto proměnných bude ( )1n- , pro spoje 

1, ..., 1i n= - , přičemž spoje 1j i= + . Proměnná ix  modeluje posun i - tého spoje 

v kladném směru na časové ose, pro spoje 1, ...,i n= . Proměnná d modeluje minimální 

rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů. Cílem optimalizace je maximalizovat minimální 

rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů.  

 

Při řešení reálných problémů, kdy například, odjezdy v jízdních řádech jsou udávány 

v celých minutách, nelze připustit získání optimálního řešení, které by uvažovalo 

s neceločíselnými časovými posuny. Z uvedeného důvodu je nutno, aby v modelu byl 

akceptován požadavek na celočíselnost proměnné ix . Obligatorní podmínka tedy bude mít 

tvar: ix Z +Î  pro 1, ...,i n= , kde Z +
 je množina celých nezáporných čísel. Zavedením 

požadavku na celočíselnost proměnné ix  je při celočíselnosti konstant rovněž ošetřena 

i celočíselnost proměnných iy  a d.  

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje    [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose [ ]min , 

d  minimální rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů    [ ]min , 
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ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic     [ ]min , 

iy  proměnná modelující rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů i+1 a i po zapracování 

případných posunů ix  a 1ix +         [ ]min . 

 

Obecný zápis modelu má tvar: 

 

Max   d               (3.01) 

za podmínek 

1 1 1, ..., 1i i i i iy a x a x pro i n+ += + - + = -            (3.02)

1, ..., 1iy d pro i n³ = -                    (3.03) 

1, ...,i ix c pro i n£ =               (3.04) 

1, ...,ix Z pro i n+Î =               (3.05) 

0 1, ..., 1iy pro i n³ = -               (3.06) 

0d ³                 (3.07) 

 

Výraz (3.01) reprezentuje účelovou funkci a podmínky (3.02) představují časový 

rozdíl mezi dvojicemi sousedních spojů po zapracování případných posunů. Podmínky 

(3.03) zabezpečují, že tento rozdíl nebude menší než hodnota d a tedy hodnota d  bude 

dolní hranicí rozdílů mezi sousedními spoji. Další podmínky (3.04) zajišťují, že posun i -

tého spoje se uskuteční v dovolených mezích. Podmínky (3.05) – (3.07) jsou obligatorními 

podmínkami. Matematický model byl publikován v [10]. 

 

3.3.2 Model časové koordinace založený na přiřaďovacím 

problému 

 

Na základě tohoto modelu lze přistupovat k řešení časové koordinace příjezdů 

a odjezdů spojů v podmínkách, kdy chceme dosáhnout zcela rovnoměrného rozložení 

příjezdů či odjezdů spojů na časové ose. Tento model zároveň vyžaduje, aby posun 

příjezdů, odjezdů jednotlivých spojů nebyl nikterak omezen. Optimalizačním kritériem je 

součet odchylek aktuálních poloh spojů od ideálních poloh spojů a cílem optimalizace je 
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tento součet minimalizovat. Zde je vhodné poznamenat, že zcela rovnoměrné rozložení 

příjezdů, odjezdů spojů není příliš typickým případem pro systémy příměstské osobní 

dopravy, může však být požadováno např. v podmínkách městské hromadné dopravy, 

a proto je vhodné zabývat se i tímto přístupem, [10]. 

 

Do matematického modelu vstupují konstanty
i jc , které představují odchylky 

aktuálních časových poloh spojů 
jt , pro 1, ...,j n=  od ideálních časových poloh spojů it , 

pro 1, ...,i n= . Dále vstupují do matematického modelu bivalentní proměnné 
i jx , které 

modelují přiřazení, resp. nepřiřazení j -tého spoje i-té ideální poloze, pro , 1, ...,i j n= . 

Jelikož se jedná o bivalentní proměnnou, mohou nastat tyto dva případy: 

 

0i jx =  nedojde k přiřazení j-tého spoje, ideální poloze i, 

1i jx =   dojde k přiřazení j-tého spoje, ideální poloze i. 

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

i jc  absolutní hodnota odchylky j-tého spoje od i-té ideální polohy  [ ]min , 

i jx  přiřazení, resp. nepřiřazení j-tého spoje i-té ideální poloze, může nabývat hodnot 

{ }0,1               [ ]- .  

 

Matematický model má následující tvar:  

 

Min  
1 1

n n

i j i j

i j

c x
= =
åå                (3.08) 

za podmínek 

1

1, 1, ...,
n

i j

i

x pro j n
=

= =å              (3.09) 

1

1, 1, ...,
n

i j

j

x pro i n
=

= =å              (3.10) 

{ }0,1 , 1, ..., ; 1, ...,i jx pro i n j nÎ = =             (3.11) 
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Výraz (3.08) reprezentuje účelovou funkci, která představuje součet všech odchylek 

aktuálních časových poloh spojů od časových poloh ideálních, které budou započteny 

přiřazením j-tého spoje i-té ideální poloze. Podmínka (3.09) zabezpečuje, že příjezd 

každého spoje bude přiřazen právě jedné ideální poloze, podmínka (3.10) pak zajišťuje, 

že každá ideální poloha bude obsazena právě jedním spojem. Podmínka (3.11) je 

obligatorní podmínkou. 

 

Pro názornější představu bude přístup založený na přiřaďovacím problému představen 

na následujícím příkladu. Je dán počet spojů n, ohraničených spoji 1K a 2K (celkem tedy 

n+2 spojů) a jejich aktuální polohy na časové ose. Spoje 1K  a 2K  nejsou zahrnuty 

do řešení. Dále je vymezeno období přepravního sedla, ve kterém jsou tyto spoje 

rozmístěny. Všechny spoje obsluhují společný úsek mezi místy A a B. Jednotlivé spoje 

nejsou vzájemně provázány, z hlediska nasazených vozidel, tj. každý spoj je obsluhován 

jiným vozidlem. Časové posuny spojů nejsou omezeny. Úkolem je určit optimální 

rozložení spojů z hlediska rovnoměrnosti na časovém úseku ohraničeném spoji 1K , 2K . 

Výchozí situace je zachycena na obrázku č. 3.03, kde nSS -1  je označení spojů, které 

budou předmětem koordinace. Větší body zvýrazňují celé hodiny. 

 

 

 

Obr. č. 3. 03: Rozložení spojů 1 nS S-  na časové ose 

 

Nyní budou popsána potřebná data, která budou do matematického modelu vstupovat. 

V prvé řadě je potřeba určit ideální polohy spojů it  na časové ose z hlediska 

rovnoměrnosti. Jednotlivé spoje budou optimálně rozloženy v čase, budou-li se mezi nimi 

vyskytovat intervaly o stejné délce. Za tím účelem bude časový úsek ohraničený spoji 1K

a 2K (jeho délka bude označena vT ) rozdělen na 1+n  časových úseků (jejich délka bude 

označena symbolem o ), přičemž n je počet spojů. Touto operací bude získáno n ideálních 
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časových poloh it . Pro snazší výpočet budou časové polohy spojů převedeny na minuty. 

Matematicky lze výše uvedený postup následujícím způsobem. 

12 KKTv -=   [ ]min               (3.12) 

1+
=

n

T
o v   [ ]min               (3.13) 

 

S použitím vypočtené hodnoty velikosti časových oddílů o, je možné stanovit ideální 

časové polohy it  podle následujícího vztahu. 

 

,1 ioKti ×+=   [ ]min ,  1,...,pro i n=            (3.14) 

 

V dalším kroku je potřeba sestavit matici odchylek 
i jc , která je tvořena absolutními 

hodnotami odchylek aktuálních poloh spojů od ideálních poloh spojů it  vypočtených 

podle vztahu (3.14). Hodnoty odchylek budou vypočteny podle vztahu: 

 

i j i jc t t= - ,                (3.15) 

přičemž it  jsou hodnoty ideálních poloh spojů pro 1, ...,i n=  a jt  jsou hodnoty aktuálních 

poloh spojů pro 1, ...,j n= . 

 

Použití tohoto matematického modelu má však značnou nevýhodu a to především 

skutečnost, že jeho použití v podmínkách reálné praxe je velmi omezené, neboť 

neomezený posun příjezdů, odjezdů spojů je nemyslitelný. Každopádně existují specifické 

případy, ve kterých užití tohoto modelu možné je. V další části práce bude pozornost 

směřována k matematickým modelům pro řešení časové koordinace příjezdu, odjezdu 

spojů s respektováním podmínky, že je posun příjezdů, odjezdů jednotlivých spojů 

limitován. 
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3.4 Optimalizační software Xpress-IVE 

 

Sestavení samotného matematického modelu pro řešení daného optimalizačního 

problému, potažmo problému časové koordinace je pouze prvním krokem k získání 

výsledků. Vzhledem ke složitosti modelů, které často obsahují množství omezujících 

podmínek, je nemyslitelné řešit tyto modely „ručně“. Proto je důležitým krokem volba 

vhodného optimalizačního prostředí, které nabízí řešící metody, kterými lze úspěšně úlohy 

popsané matematickými modely vyřešit. Jedním z dostupných optimalizačních solverů je 

optimalizační prostředí Xpress-IVE. Toto prostředí využívá několik algoritmů, které 

k řešení úloh popsaných celočíselnými matematickými modely využívá. O algoritmu větví 

a hranic, který je jedním z nástrojů Xpress-IVE bude později taktéž pojednáno. Dříve než 

k tomu však dojde, bude představeno uživatelské prostředí tohoto software. 

 

3.4.1 Uživatelské prostředí Xpress-IVE 

 

Pracovní plocha samotného software se skládá z několika oken, které slouží 

pro komunikaci uživatele se solverem. Uživatel vkládá do programu text matematického 

modelu v předepsaném tvaru. Zapsání samotného textu modelu je poměrně snadné 

a uživatel, znalý znaků matematických operátorů, které se běžně používají v textových 

editorech, může pohodlně tvar modelu zapsat. Zapsání funkcí, které je potřeba do modelu 

zapsat je provedeno na základě klíčových slov, které tyto funkce zastupují. 

 

Zápis textu modelu do prostředí Xpress-IVE, lze shrnout do několika kroků: 

 

1. Deklarace veličin – všechny veličiny (konstanty a proměnné, které budou 

v matematickém modelu vystupovat je potřeba deklarovat, k odlišení typů veličin, 

proměnných je opět použito klíčových slov, např. „mpvar“ pro proměnnou, či 

„real“ pro reálná čísla, apod. 

2. Zápis omezujících podmínek, které vymezují množinu přípustných řešení. 

3. Zápis obligatorních podmínek, které vymezují obor hodnot proměnných. 

4. Zápis účelové funkce, která udává hodnotu dosaženého řešení. 

5. Zápis příkazu optimalizace, jedná se o příkaz, který určuje, zda bude účelová 

funkce minimalizována, či maximalizována. Opět použitím klíčových slov 

„minimize“, „maximize“. 
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6. Zápis příkazů na výpis výstupů z matematického modelu. 

 

Požadované výstupy z matematického modelu jsou zobrazovány v okně pro výstupy. 

Toto okno má několik záložek, ve kterých jsou shrnuty informace o dosaženém řešení. Zda 

je dosažené řešení optimální, či nikoliv, jakého algoritmu bylo pro řešení využito. 

V případě využití algoritmu metody větví a hranic je možno zobrazit i strom řešení daného 

problému. V následujícím textu bude stručně princip metody větví a hranic představen. 

 

3.4.2 Metoda větví a hranic 

 

Jedná se o univerzální metodu, která slouží k řešení úloh celočíselného lineárního 

programování. Princip této metody, lze shrnout do tří základních kroků: 

 

1. Postupné vytváření částečně uspořádaného souboru. Tento soubor je také 

nazýván jako strom prohledávání a je tvořen podmnožinami množin 

přípustných celočíselných řešení. Kořen tohoto stromu prohledávání je tvořen 

množinou všech přípustných řešení. 

 

2. Podmnožiny, též označovány jako vrcholy stromu prohledávání, které byly 

v předchozím kroku vytvořeny je potřeba dále zpracovat. Po zpracování mohou 

nastat dva případy. Podmnožina je buď vyloučena z dalšího prohledávání, nebo 

se podmnožina rozpadne na další dvě podmnožiny, které budou následně opět 

zpracovány. Při zpracovávání vrcholů je zapotřebí znát hodnotu účelové 

funkce, kterou má doposud nejlepší nalezené řešení. Tuto hodnotu označujeme 

jako horní hranici optimálního řešení. Dále potřebujeme znát dolní hranici 

hodnot všech řešení u právě zpracovávaného vrcholu. Pokud je hodnota dolní 

hranice všech řešení větší, než horní hranice optimálního řešení je zřejmé, 

že právě vyšetřovaný vrchol nemůže nabídnout lepší řešení, než máme 

k dispozici. Tento vrchol tedy můžeme z dalšího prohledávání vyloučit. Pokud 

je však hodnota dolní hranice všech řešení nižší než hodnota horní hranice 

optimálního řešení nelze vyloučit, že právě vyšetřovaný vrchol obsahuje lepší 

řešení. Vrchol tedy nevylučujeme, ale dochází k jeho rozpadu na jednu nebo 

více podmnožin řešení, které dále vyšetřujeme. 
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3. Algoritmus větví a hranic je ukončen, když jsou zpracovány všechny 

podmnožiny výchozího souboru. 

 

Před samotným užitím algoritmu je potřeba stanovit jakým způsobem, respektive 

v jakém pořadí budou prohledávány dosud nezpracované větve. Dále je nutné znát 

metodou, kterou nalezneme celočíselné řešení ve zpracovávaných vrcholech, znát způsob 

výpočtu dolní hranice pro zpracovávaný vrchol a způsob větvení. 

 

 

3.5 Fuzzy optimalizace 

 

Slovo fuzzy znamená v překladu rozmazaný, či nejasný. Už tento samotný překlad 

slova prozrazuje, že v rámci práce, bude uvažováno s jakousi formou nejisté informace. 

S těmito nejistými informacemi se může setkávat každý z nás ve svém každodenním 

životě. Na otázku, jak dlouho ti trvala cesta do práce, můžeme odpovědět „asi deset 

minut“. Podobně můžeme kolegovi poreferovat, že v čekárně u lékaře byla zaplněna více, 

než polovina čekárny. Ve všech případech se jedná o jakousi formu nejisté informace, se 

kterou v životě jako lidé umíme uvažovat. 

 

V teorii fuzzy množin jsou množiny popsané funkcí příslušnosti, která klasický pojem 

„ano – ne“ (patří, či nepatří), nahrazuje volnějším pojmem „do jaké míry patří“. 

 

3.5.1 Fuzzy množiny 

 

V klasické teorii množin jsou hranice mezi prvky, které do příslušné množiny patří 

a mezi prvky, které do příslušné množiny nepatří jednoznačně vymezeny. Lze přesně určit, 

zda daný prvek do jisté množiny patří, či nikoliv. Formální zápis členství prvku x  

v klasické množině A  je popisován tzv. charakteristickou funkcí, která má tvar: 

 

( )
1

0
A

x A
x

x A
m

Û Î
=

Û Ï  

 

Popisované fuzzy množiny však nemají jednoznačně vymezené hranice, které by 

prvky do množiny patřící oddělily od prvků, které do množiny nepatří. Funkce členství 
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prvků fuzzy množiny mohou nabývat libovolných hodnot z intervalu 0,1 . V této 

souvislosti je potřeba zavést pojem funkce příslušnosti. Funkce příslušnosti fuzzy množiny 

je zobrazení z její nadmnožiny (univerza) do intervalu 0,1 . Hodnota funkce příslušnosti 

pro prvek univerza udává stupeň příslušnosti prvku do dané množiny. Hodnota funkce 

příslušnosti pro prvek x  je označována jako ( )xm . Fuzzy množina A  je pak definována 

jako množina uspořádaných dvojic ( ){ }, AA x xm= . Čím větší je hodnota ( )A xm , tím 

pravdivější je tvrzení, že prvek x  patří do množiny A . Funkce příslušnosti prvku x  

do fuzzy množiny A  musí splňovat následující podmínku: 

 

( )0 1A x x Xm£ £ " Î , kde X  je možné považovat za univerzum. Funkce příslušnosti 

je představena na malém příkladu. Na obrázku č. 3.04 je univerzum obsahující celkem 7 

kruhů. Úkolem je oddělit velké kruhy od kruhů malých. 

 

 

 

Obr. č. 3. 04: Množina kruhů o různé velikosti 

 

Existují dvě možnosti řešení. V prvém případě může být určena funkce příslušnosti 

jednotlivých kruhů univerza do množiny malých kruhů. Nebo v opačném případě je možné 

určit funkci příslušnosti jednotlivých kruhů do množiny velkých kruhů. Pro druhou 

variantu může řešení vypadat, jak ukazuje obrázek č. 3.05.  
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Obr. č. 3. 05: Funkce příslušnosti jednotlivých kruhů do množiny velkých kruhů 

 

3.5.2 Operace na fuzzy množinách 

 

Množinové operace, které jsou v klasické teorii množin jednoznačně definované, jsou 

v teorii fuzzy množin definovány více způsoby a je na uživateli, aby si vybral to, co 

nejvíce vyhovuje modelované realitě. Klasické operace průniku, sjednocení a doplňku 

množin mají své ekvivalenty i v teorii fuzzy množin. Každá operace na fuzzy množinách je 

pak definována pomocí příslušných funkcí příslušnosti. Zde jsou uvedeny základní operace 

na fuzzy množinách.  

 

1. Průnik fuzzy množin A  a B  

( ) ( ) ( ){ }min ,A B A Bx x xm m mÇ =  

( ) ( ) ( )A B A Bx x xm m m× = ×
 

 

2. Sjednocení fuzzy množin A  a B  

( ) ( ) ( ){ }max ,A B A Bx x xm m mÈ =
 

Zde je vhodné doplnit, že pro modelování průniku i sjednocení fuzzy množin má 

teorie fuzzy množin více operátorů, které se nazývají T-normy, resp. T-conormy. 

 

3. Doplněk fuzzy množiny B  

( ) ( )1A Bx xm m= -  
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3.5.3 Pojmy související s fuzzy množinami 

V souvislosti s problematikou fuzzy množin je vhodné stručně pohovořit o pojmech 

normovaná fuzzy množina, alfa-řez fuzzy množiny a konvexní fuzzy množina. Tyto pojmy 

budou nyní stručně charakterizovány. 

 

Výška fuzzy množiny 

Výška fuzzy množiny je maximální hodnota její funkce příslušnosti. Je to číslo od 0 

do 1. Fuzzy množiny, které mají výšku 1, se pak nazývají normované fuzzy množiny. 

 

Alfa řez fuzzy množiny 

Alfa řezem fuzzy množiny A  definovaném na univerzu X pomocí funkce příslušnosti 

( )A xm  pro parametr a  je množina všech prvků x XÎ , které mají funkci příslušnosti větší 

nebo rovnu hodnotě a . Matematický zápis tohoto formálního vyjádření má tvar:

( ){ }: AD x X xa m a= Î ³ . 

 

Konvexní fuzzy množina na reálných číslech 

Fuzzy množina A  je konvexní, jestliže pro každé ,x yÎ  a 0,1aÎ  platí, že: 

( )( ) ( ) ( ){ }1 min ,A A Ax y x ym a a m m+ - ³ . 

 

3.5.4 Fuzzy číslo 

 

Fuzzy číslem rozumíme takovou konvexní fuzzy množinu, jejíž funkce příslušnosti 

dosahuje hodnoty 1 a vně uzavřeného intervalu hodnoty 0. Příklad fuzzy čísla je zachycen 

na níže uvedeném obrázku č. 3.06.  

 

Obr. č. 3. 06: Fuzzy číslo 
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3.5.5 Trojúhelníkové fuzzy číslo 

 

Významnou roli mezi fuzzy čísly, zaujímá trojúhelníkové fuzzy číslo, zobrazené 

na obrázku č. 3.07. Toto trojúhelníkové fuzzy číslo C  je popsáno trojicí hodnot 

( )1 2 3, ,C c c c= , kde 1c  představuje levou hodnotu fuzzy čísla, 2c  hlavní hodnotu fuzzy 

čísla a 3c  pravou hodnotu fuzzy číslo. Trojúhelníkové fuzzy číslo je speciálním případem 

fuzzy množiny, které je normalizovaná a konvexní. Trojúhelníkové fuzzy číslo bývá taktéž 

charakterizováno funkcí příslušnosti ( )C xm , která udává míru naplnění skutečnosti, 

že prvek x  přísluší k C . 

 

 

Obr. č. 3. 07: Trojúhelníkové fuzzy číslo 

 

Dříve, než budou popsány aritmetické operace s fuzzy čísly, je potřeba věnovat se 

aritmetickým operacím, které je možné provádět s intervaly. Těmito operacemi jsou 

sčítání, odčítání, násobení a dělení intervalů a násobení intervalu reálným číslem. Operace 

vzájemného sčítání, odečítání, násobení a dělení intervalů a násobení intervalu reálným 

číslem jsou definovány, tak, že výsledkem je opět interval. Aritmetické operace budou 

představeny na dvojici intervalů. 

 

Sčítání intervalů 

, , ,l r l r l l r ra a b b a b a b+ = + +  

 

Odečítání intervalů 

, , ,l r l r l r r la a b b a b a b- = - -  
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Násobení intervalů 

· Pro 0, 0l la b³ ³  platí: , , ,l r l r l l r ra a b b a b a b× = × × . 

· Pro 0, 0r ra b£ £  platí: , , ,l r l r l l r ra a b b a b a b× = × ×  

· Pro obecný případ platí: 

{ } { }, , min , , , , max , , ,l r l r l l l r r l r r l l l r r l r ra a b b a b a b a b a b a b a b a b a b× = × × × × × × × ×  

 

Dělení intervalů - zde je potřeba doplnit, že interval ,l rb b  nesmí obsahovat nulu. 

· Pro 0, 0l la b³ ³  platí: , / , / , /l r l r l l r ra a b b a b a b= . 

· Pro obecný případ platí: 

{ } { }, / , min / , / , / , / , max / , / , / , /l r l r l l l r r l r r l l l r r l r ra a b b a b a b a b a b a b a b a b a b= ×

 

Násobení intervalu reálným číslem 

· Pro 0q ³  platí: , ,l r l ra a q a q a q× = × × . 

· Pro 0q <  platí: , ,l r r la a q a q a q× = × × . 

 

3.5.6 Aritmetické operace s trojúhelníkovými fuzzy čísly 

 

Podobně jako s intervaly, tak i s fuzzy čísly lze provádět příslušné aritmetické operace, 

které budou nyní stručně popsány. 

 

Sčítání trojúhelníkových fuzzy čísel 

a + b 
1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3, , , , , ,a a a b b b a b a b a b= + = + + +

 

 

Odečítání trojúhelníkových fuzzy čísel 

a - b 
1 2 3 1 2 3 1 3 3 1

2 2, , , , , ,a a a b b b a b a b a b= - = - - -  

 

Násobení trojúhelníkových fuzzy čísel 

· Pro reálné číslo 0b ³  platí: b ×  a 
1 2 3 1 2 3, , , ,a a a a a ab b b b= = . 

· Pro reálné číslo 0b <  platí: b ×  a
 

1 2 3 3 2 1, , , ,a a a a a ab b b b= = . 
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3.5.7 Fuzzy lineární programování 

 

V úloze fuzzy lineárního programování jsou účelová funkce a soustava omezujících 

podmínek lineárními funkcemi. Obecně je tato úloha formulována v následujícím tvaru: 

 

Max   1 1 2 2 ... n nF c x c x c x= + + +  

za podmínek 

  11 1 12 2 1 1... n na x a x a x b+ + + £  

21 1 22 2 2 2... n na x a x a x b+ + + £  

… 

1 1 2 2 ...m m mn n ma x a x a x b+ + + £  

0jx ³   pro 1, ...,j n=  

 

Cílem je nalézt optimální řešení splňující všechny definované podmínky a pro které 

účelová funkce F  nabývá svého maxima. Nejisté hodnoty se mohou v úlohách fuzzy 

lineárního programování vyskytovat ve čtyřech polohách. Mohou jimi být: 

 

1. koeficienty účelové funkce, 

2. výrazy na levých stranách strukturálních podmínek, 

3. konstanty na pravých stranách strukturálních podmínek, 

4. relace nerovnosti. 

 

3.5.8 Úlohy fuzzy lineárního programování s nejistotou 

v koeficientech strukturálních podmínek 

 

V následujícím textu bude popsáno řešení úlohy fuzzy lineárního programování 

s nejistotou v koeficientech účelové funkce. Řešení této úlohy bude podrobně teoreticky 

rozebráno. 

 

Nechť je dána úloha fuzzy lineárního programování ve tvaru: 

 

Max   1 1 2 2c x c x+  

za podmínek  
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1 1 2 2a x a x b+ £  

  1 1 2 2t x t x s+ £  

  0ix ³   i" . 

 

Nechť jsou dále koeficienty 1 2, ,a a b  nejistými hodnotami. Tyto koeficienty budeme 

chápat jako trojúhelníková fuzzy čísla a1= ( )1 2 3

1 1 1, ,a a a , a2= ( )1 2 3

2 2 2, ,a a a , b= ( )1 2 3, ,b b b . 

S ohledem na toto chápání má tedy omezující podmínka tvar: a1 1x +  a2 2x £ b. 

 

Jak již je uvedeno výše, s fuzzy čísly je možno provádět příslušné aritmetické operace, 

mezi které patří násobení fuzzy čísel konstantou. Je tedy možné provést toto roznásobení 

pro fuzzy číslo a1
 
a konstantu 1x , obdobně pak pro fuzzy číslo a2

 
a konstantu 2x . Tímto 

roznásobením vznikne opět dvojice fuzzy čísel ve tvaru: a1 ( )1 2 3

1 1 1 1 1 1 1, ,x a x a x a x=  a a2

( )1 2 3

2 2 2 2 2 2 2, ,x a x a x a x= . Původní omezující podmínka 1 1 2 2a x a x b+ £  je tedy upravena do 

tvaru: ( ) ( )1 2 3 1 2 3

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, , , ,a x a x a x a x a x a x+ £b. V této fázi je možné aplikovat na podmínku 

operaci součet fuzzy čísel. Tento součet bude pro potřeby dalšího odvozování označen 

symbolem d. Fuzzy číslo d ( )1 2 3, ,d d d=  se tedy rovná součtu fuzzy čísel 

( ) ( )1 2 3 1 2 3

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, , , ,a x a x a x a x a x a x+ . Jednotlivé složky fuzzy čísla d mají následující 

podobu: d
1
= 1 1

1 1 2 2a x a x+ , d
2
= 2 2

1 1 2 2a x a x+ , d
3
= 3 3

1 1 2 2a x a x+ . Funkce příslušnosti fuzzy čísel d 

a <b je na obrázku č. 3.08. 

 

 

Obr. č. 3. 08: Funkce příslušnosti fuzzy čísel d  a < b 
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Na výše uvedeném obrázku č. 3.08 je zakreslena hladina důvěryhodnosti h , na jejíž 

hladině požadujeme dosažení výsledku. Tato hladina důvěryhodnosti splnění podmínky  

a1 1x +  a2 2x £ b bude splněna, pokud nejmenší možná hodnota fuzzy čísla d bude pro tuto 

hladinu důvěryhodnosti menší nebo rovna největší možné hodnotě fuzzy množiny < b 

pro danou hladinu důvěryhodnosti. Pro nejvyšší možné hodnoty fuzzy čísel na hladině 

důvěryhodnosti d a b budou zavedena označení *d  a *b . S využitím znalosti vlastností 

podobnosti trojúhelníka je možné tyto hodnoty *d  a *b  odvodit. Hodnotám *d  a *b  tedy 

odpovídají výrazy: 

 

3 2 * 2

1 1

d d d d

h

- -
=

-
  ( ) ( )* 2 3 21d d h d d= + - × -  

3 2 * 2

1 1

b b b b

h

- -
=

-
  ( ) ( )* 2 3 21b b h b b= + - × -

 

 

Dosazením těchto výrazů do podmínky a1 1x +  a2 2x £ b je získán tento vztah: 

( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 3 21 1d h d d b h b b+ - × - £ + - × - . 

 

Nyní je potřeba věnovat pozornost účelové funkci. Lze předpokládat, že účelová 

funkce 1 1 2 2c x c x+ , kterou je cíleno maximalizovat, může představovat jakýsi zisk. Pro větší 

názornost bude účelová funkce pojmenována jako 1 1 2 2F c x c x= + . Dále lze předpokládat, 

že je možné tento zisk, resp. hodnotu této maximalizované funkce odhadnout, což může 

být v praxi provedeno řešením lineární úlohy s pesimistickými hodnotami koeficientů, 

s optimistickými hodnotami koeficientů a řešením úlohy s hlavními hodnotami koeficientů. 

Na základě těchto výsledků je k dispozici trojúhelníkové fuzzy číslo reprezentující 

postačující zisk. Toto fuzzy číslo bude označeno jako ( )1 2 3, , .F f f f=
 

Situace je 

zachycena na obrázku č. 3.09. 
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Obr. č. 3. 09: Fuzzy číslo reprezentující účelovou funkci 

 

Z obrázku č. 3.09 je zřejmé, že fuzzy číslo označené jako F>  představuje výraz, kdy 

je zisk více, než postačující, který bude dosažen na hladině důvěryhodnosti minimálně 

rovné hodnotě h . Stejně jako v předchozím případě je možné využít vlastnosti podobnosti 

trojúhelníků a odvodit hodnotu *f , které má tvar: 
2 1 * 1

1

f f f f

h

- -
=  

a ( )* 1 2 1f f h f f= + - . Po této úpravě je možné transformovat původní účelovou funkci 

1 1 2 2F c x c x= +  do podoby podmínky ( )1 2 1

1 1 2 2c x c x f h f f+ ³ + - . Účelová funkce je 

nahrazena hodnotou h , tedy hladinou důvěryhodnosti, kterou bude cíleno maximalizovat. 

Je tedy potřeba nalézt řešení pro proměnné 1 2,x x , které vyhovují všem podmínkám při 

dosažení maximální možné hladiny důvěryhodnosti h . Tento fuzzy model má následují 

tvar: 

 

Max   h  

za podmínek  

( )1 2 1

1 1 2 2c x c x f h f f+ ³ + -

  ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2 3 21 1d h d d b h b b+ - × - £ + - × -  

   1 1 2 2t x t x s+ £  

   0ix ³   i" . 
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Tento fuzzy matematický model je však nelineární, neboť v omezujících podmínkách 

dochází k součinu proměnných. Tento problém je možné vyřešit s využitím iteračního 

algoritmu, který je též známý pod názvem Tanako-Asaiova metoda. Tato metoda spočívá 

v postupném fixování hodnoty h , čímž je dosaženo, že proměnná h  přejde v konstantu. 

Hodnota h  je fixována na stále vyšší hodnotu a pro každou tuto pevnou hodnotu h  je 

vyřešena úloha lineárního programování pro původní proměnné ,ix i"  a pro původní 

účelovou funkci. Algoritmus je ukončen, když úloha přestane nabývat přípustného řešení. 

Poslední přípustné řešení s nejvyšší hodnotou h  je optimálním řešením úlohy. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, nejisté hodnoty se mohou vyskytovat také v koeficientech 

samotné účelové funkce. Účelová funkce, 1 1 2 2F c x c x= +  tedy může obsahovat nejisté 

hodnoty. Tyto nejisté hodnoty je opět možné zapsat v podobě trojúhelníkových fuzzy čísel. 

Obecný zápis účelové funkce s nejistými hodnotami tedy může mít tvar: F = c1 1x + c2

2 ...x + + cn nx , kde c1, c2, cn jsou již zmiňovaná trojúhelníková fuzzy čísla. Účelovou funkci 

F = c1 1x + c2 2 ...x + + cn nx  je možné zapsat jako jediné fuzzy číslo ( )1 2 3, ,F f f f= , kde 

jednotlivé hodnoty, levou, hlavní a pravou hodnotu, je možné vypočíst na základě znalostí 

pravidel fuzzy aritmetiky. Jednotlivé složky pak budou mít tvar: 

 

1 1

1

n

i i

i

f c x
=

=å , 2 2

1

n

i i

i

f c x
=

=å , 3 3

1

n

i i

i

f c x
=

=å .  

 

Funkce příslušnosti fuzzy čísla ( )1 2 3, ,F f f f=  je zobrazena na obrázku č. 3.10. 

 

Obr. č. 3. 10: Fuzzy číslo reprezentující účelovou funkci 
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Na základě podobnosti trojúhelníků je z obrázku možné odvodit, že pro nejvyšší 

hodnotu účelové funkce při maximalizaci, platí pro danou hladinu h  následující vztah: 

 

*

3 2 3

1

f f f f

h

- -
= , odkud ( )*

3 3 2f f h f f= - × - .  

 

3.5.9 Úlohy fuzzy lineárního programování s nejistotou 

v relacích 

 

Relace „větší než“, „menší než“, „větší nebo rovno“, „menší nebo rovno“, jsou velmi 

dobře známé a je možné se s nimi často setkat. V problematice fuzzy modelování se 

vyskytuje zcela nový pojem, resp. relace, která je označována pojmenováním „přibližně 

větší než“, „přibližně menší než“. 

 

Nechť je dána nerovnice: 2 12x <12 . 2x  jsou tedy přibližně menší, než hodnota 12. 

Tímto zápisem je vyjádřeno, že existuje jakési toleranční pole, ve kterém je tato nerovnice 

splněna. Existují případy, kdy platí, že 2x  je menší, než 12, ale také případy, kdy lze 

akceptovat, že 2x  je o něco více, než 12. Tento interval je zpravidla označován zápisem 

( ),b b c+ , kde c  představuje subjektivně zvolenou hodnotu tolerance, pro kterou lze 

akceptovat splnění podmínky 2 12x <12 . Situaci je opět možné vidět na níže uvedeném 

obrázku č. 3.11. 
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Obr. č. 3. 11: Fuzzy podmínka typu a x b× < b  

4 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ ČASOVÉ KOORDINACE 

V následující kapitole budou shrnuty prvotní poznatky, které jsem získal při řešení 

výše popisované problematiky časové koordinace spojů. V prvé řadě budou představena 

pravidla pro stanovování dovolených časových posunů spojů. 

 

 

4.1 Zásady pro stanovení dovolených časových posunů 

koordinovaných spojů 

 

Při řešení problému časové koordinace spojů lineárním programováním je nutno 

respektovat, aby k časovým posunům odjezdů jednotlivých spojů docházelo pouze 

v kladném směru na časové ose. Tento požadavek vyplývá z vlastností metod lineárního 

programování, které neumí pracovat se zápornými hodnotami proměnných. Možnost 

časového posunu v záporném směru na časové ose, bude s ohledem na požadované 

hodnoty proměnných v lineárním programování zabezpečena časovým posunem spoje 

do nejdříve možného začátku spoje před započetím procesu optimalizace. 

  

Aby bylo možné s jednotlivými spoji před započetím procesu optimalizace posunovat 

do nejdříve možného začátku spoje, je potřeba vypracovat konkrétní možnosti posunu 

jednotlivých spojů na časové ose (v záporném směru). Zároveň budou vypracovány časové 

možnosti posunů jednotlivých spojů v kladném směru na časové ose, které budou při řešení 

taktéž použity. Pro názornost bude uveden jednoduchý příklad. Pro spoj č. 23 linky 

860 327 s pravidelným odjezdem ze zastávky Dobrá, střed v 8:22 hodin byly vypracovány 

možnosti posunu v následujících velikostech. Posun spoje č. 23 v záporném směru 

na časové ose 1 minuta, posun téhož spoje v kladném směru na časové ose 74 minut. 

Situace je zachycena na obrázku č. 4.01. 
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Obr. č. 4. 01: Možnosti posunu spoje na časové ose 

Před započetím procesu optimalizace bude spoj č. 23 posunut do nejdříve možného 

začátku spoje, tedy bude posunut v záporném směru na časové ose o 1 minutu. Nová 

poloha spoje na časové ose je nyní v čase 8:21 hodin. Tento posun je kompenzován 

přičtením 1 minuty k hodnotě možného posunu v kladném směru na časové ose. Situace 

zachycující úpravu polohy spoje je na obrázku č. 4.02. 

 

 

Obr. č. 4. 02: Úprava polohy spoje před procesem optimalizace 

 

Výchozím materiálem pro určení maximálních časových posunů spojů jsou platné 

turnusové příkazy. Protože může nastat situace, kdy je tentýž spoj v rámci jednoho 

pracovního týdne obsluhován na základě více turnusových příkazů, je potřeba pro každý 

spoj, který zabezpečuje dopravní obslužnost řešeného území ve vymezeném časovém 

úseku vyhledat všechny turnusové příkazy, podle kterých je daný spoj vykonáván. Pro 

účely této práce, kdy jsou předmětem řešení pouze spoje provozované v pracovních dnech, 

byly vyhledány pouze turnusové příkazy, které stanovují zabezpečování spojů 

v pracovních dnech, a to na období platnosti turnusového příkazu pondělí – čtvrtek a pátek. 

V případě, kdy je spoj obsluhován prostřednictvím více turnusových příkazů, je při 

vyhledávání možností časových posunů spojů potřeba zpracovat každý turnusový příkaz 

zvlášť a následně vybrat takové řešení, které vyhovuje všem v úvahu přicházejícím 

turnusovým příkazům. 

 

Pro každý koordinovaný spoj budou vyhledány výchozí turnusové příkazy s ohledem 

na období platnosti těchto spojů. U každého turnusového příkazu budou provedeny dva 

typy úprav, jejichž výstupem budou konkrétní hodnoty maximálních možných časových 

posunů spojů, jak v kladném, tak v záporném směru, na časové ose.  
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Dříve, než bude přikročeno k představení vzorového příkladu úprav turnusového 

příkazu, je vhodné uvést význam základních pojmů, které se v turnusových příkazech 

vyskytují. Uvedené pojmy mají následující význam. 

 

Jízdní doba je dána rozdílem času odjezdu vozidla z výchozí zastávky a času příjezdu 

vozidla do konečné zastávky. V turnusových příkazech je uváděna v hodinách. Jízdní doba 

je započítávána do pracovního výkonu řidiče.  

 

Manipulace před spojem, manipulace po spoji. Jedná se o doby, které jsou 

kompenzací za odbavovací činnosti, které řidič vykonává před, v průběhu spoje a po spoji. 

Hodnota doby manipulace před a po spoji není přesně stanovena. V podmínkách ČSAD 

Frýdek-Místek a. s., je přijata zásada, že součet doby manipulace před spojem a doby 

manipulace po spoji činí 10 minut. Toto ustanovení bylo respektováno i v předložené 

práci. V této souvislosti je potřeba doplnit, že v některých případech není ve výchozích 

turnusových příkazech toto ustanovení dodrženo z jiných důvodů, které dispečer 

sestavující turnusové příkazy upřednostnil. Obě doby manipulací jsou v turnusových 

příkazech zaznamenávány v minutách. Analogicky jako jízdní doba, i tato doba je 

započítávána do pracovního výkonu řidiče. 

 

Pohotovost je doba čekání řidiče, která je vložena mezi dva sousední spoje, pokud 

na sebe bezprostředně nenavazují. Doba pohotovosti se nezapočítává do pracovního 

výkonu řidiče. Hodnota doby čekání je v turnusových příkazech uváděna v hodinách 

(minutách). V případech, kdy je potřeba vyrovnat ztrátu v pracovním výkonu, která byla 

způsobena jiným omezením, je do sloupce pohotovost zaznamenána hodnota, která tuto 

ztrátu kompenzuje. Tato doba se nazývá vyrovnávací doba, je uváděna taktéž v hodinách 

a započítává se do pracovního výkonu řidiče. 

 

BP POD je označení pro bezpečnostní přestávku v pravidelné osobní dopravě. 

Bezpečnostní přestávky jsou započítávány do pracovního výkonu řidiče. 

 

Účtování tržeb je doba, která je stanovena pro vyúčtování a odevzdání tržeb. Hodnota 

této doby je stanovena na 12 minut a lze ji měnit pouze výjimečně. Zaznamenává se 
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do sloupce manipulace po spoji, započítává se do pracovního výkonu řidiče. 

V turnusových příkazech se umisťuje zpravidla na konci směny, není to však podmínkou. 

  

Paušální čas je stejně jako účtování tržeb pevně stanoven a nelze jej měnit. Jeho 

hodnota je 24 minut a je to čas, který je určen ke kontrole vozidla. Hodnoty paušálního 

času i účtování tržeb jsou započítávány do pracovního výkonu řidiče. 

 

Hodiny jízdy je doba, která je tvořen součtem všech jízdních dob v rámci dané směny. 

Je uváděna v hodinách a započítává se do pracovního výkonu řidiče. 

 

Manipulace čistá je doba, která je dána součtem všech časů manipulací před spojem 

a manipulací po spoji, mimo čas účtování tržeb. 

 

Manipulace ostatní je doba, která je dána součtem doby účtování tržeb, a součtem 

všech vyrovnávacích dob. Manipulace čistá i ostatní je uváděna v hodinách. 

 

Manipulace celkem je doba, která je dána součtem manipulace čisté a manipulace 

ostatní. Je také uváděna v hodinách. 

 

Směna je doba, která vyjadřuje délku trvání směny, je uváděna v hodinách a je dána 

součtem položek: hodiny jízdy, manipulace čistá, manipulace ostatní, paušální čas a BP 

POD. 

 

Při úpravách výchozích turnusových příkazů budou prováděny pouze takové operace, 

jejichž realizace nenaruší: 

 

1. délku trvání bezpečnostních přestávek v rámci příslušného turnusového příkazu, 

2. délku trvání směny, 

3. délku trvání jízdy v rámci příslušného turnusového příkazu, 

4. celkovou délku trvání manipulace, která se započítává do výkonu řidiče vozidla 

vykonávajícího příslušný spoj, 

5. jízdní dobu spoje, 
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6. čas začátku spoje, který následuje po spoji, který je předmětem úpravy, pokud 

následný spoj není taktéž předmětem koordinace (např. u obousměrné síťové 

koordinace), 

7. čas konce spoje, který předchází spoji, který je předmětem úpravy, pokud 

předchozí spoj není opět předmětem koordinace, 

8. realizaci technologických úkonů, které jsou pro daný turnusový příkaz stanoveny, 

záměna pořadí těchto úkonů je umožněna s ohledem na dodržení požadavků 

stanovených příslušným dopravcem, pro účely této práce dopravcem ČSAD 

Frýdek-Místek. 

 

Vzorový příklad úpravy turnusového příkazu bude proveden na turnusovém příkazu 

č. 36, který je výchozím podkladem pro zabezpečování spoje č. 9, linky 860 327, ve směru 

Dobrá, střed – Frýdek-Místek. 

 

4.1.1 Vzorový příklad úpravy turnusového příkazu – nejdříve 

možná poloha 

 

Na obrázku č. 4.03 je zachycen fragment turnusového příkazu č. 36, resp. 36.11, 

týkající se spoje č. 9, linky 860 327, pro období platnosti turnusového příkazu pondělí – 

pátek. Turnusový příkaz č. 36 zachycuje vykonávání 8 spojů v časovém rozpětí 4:00 – 

11:21 hodin. V průběhu směny vozidlo vykoná tři přejezdy a jedno odstavení. V rámci 

turnusu jsou naplánovány dvě bezpečnostní přestávky, délka každé trvá 15 minut.  

 

Spoj č. 9, na němž bude demonstrován postup stanovení maximálních dovolených 

časových posunů má výchozí zastávku Morávka, Lipové a konečnou zastávku Frýdek-

Místek, Frýdek aut. nádraží. Čas odjezdu spoje z výchozí zastávky je v 9:04 hodin, čas 

příjezdu do konečné zastávky v 9:47 hodin. Spoji č. 9 předchází spoj č. 18 linky 860 317 

a následuje po něm spoj č. 7 linky 865 012.  

 

Spoj č. 18 linky 860 317 přijíždí na konečnou zastávku Morávka, Lipové 

s pravidelným příjezdem 8:22 hodin. Po spoji č. 18 je plánována manipulace v délce trvání 

7 minut, po které následuje pohotovost v délce 30 minut. Celková délka pobytu vozidla 

na zastávce Morávka, Lipové je 37 minut. Nabízí se možnost přesunout současnou 
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manipulaci před spojem č. 9 v délce trvání 5 minut, do polohy po spoji č. 9, neboť 

manipulace po spoji č. 18 (7 minut) je dostatečně dlouhá a postačí na pokrytí úkonů, které 

je potřeba po ukončení spoje č. 18 a před započetím spoje č. 9 vykonat. Zároveň je možné 

přesunout pohotovost do polohy po spoji č. 9. Díky této úpravě je nejdříve možný odjezd 

spoje č. 9 po uplynutí 7 minutové doby manipulace po spoji č. 18. 

 

Díky provedeným úpravám lze současnou polohu spoje č. 9, linky 860 327 posunout 

o 35 minut v záporném směru na časové ose. Po provedení popisovaných úprav je tedy 

nejdříve možná časová poloha odjezdu spoje č. 9, linky 860 327 z výchozí zastávky 

Morávka, Lipové v 8:29 hodin. Při splnění podmínky nenarušení délky trvání jízdní doby, 

která činí 43 minut, je nejdříve možný příjezd tohoto spoje do konečné zastávky v 9:12 

hodin. Začátek úkonu, který v současném turnusovém příkazu následuje po ukončení spoje 

č. 9, linky 860 327 je v čase 9:17 hodin. Pět minut, které tvoří rozdíl mezi ukončením spoje 

č. 9, linky 860 327 a začátkem úkonu následujícího se musí rovnat časovému ohodnocení 

úkonu (manipulace před spojem), který byl odebrán před odjezdem spoje.  

 

Porovnáním sumárních položek (hodiny jízdy, BP POD, Paušální čas, Směna, 

Manipulace celkem) je možné ověřit, že nedošlo k narušení výše vymezených pravidel. 

Turnusový příkaz po úpravách, které vedly ke zjištění hodnoty možného časového posunu 

spoje do nejdříve možného začátku spoje je zachycen na obrázku č. 4.04. 

 



Linka Číslo spoje Výchozí zastávka Odjezd Konečná zastávka Příjezd Jízdní doba Manipulace před Manipulace po Pohotovost 

      [hod]   [hod] [hod] [min] [min] [hod] 

809 990 2 Sviadnov, zav. ČSAD 4:00 Sviadnov, zav. ČSAD 4:25 0:25 07:00 03:00 0:03 

Přejezd  Sviadnov, zav. ČSAD 4:31 Frýdek, U Gustlíčka 4:36 0:05   0:05 

860 330 1 Frýdek, U Gustlíčka 4:50 Staříč, Důl Staříč 3 5:15 0:25 09:00 01:00  

  Na veselé vyčkat 860 321/18 z Raškovic      

Přejezd  Staříč, Důl Staříč 3 5:16 Chlebovice, střed 5:20 0:04    

860 302 8 Chlebovice, střed 5:22 Frýdek, aut. Nádraží 5:35 0:13 02:00 05:00  

  Obsloužit zastávku Místek, Olešná       

  BP POD 5:40  5:55   15:00  

860 317 23 Frýdek, aut. Nádraží 5:55 Ostrava, ÚAN 6:29 0:34  10:00  

  BP POD 6:39  6:54   15:00  

360 317 18 Ostrava, ÚAN 6:55 Morávka, Lipové 8:22 1:27 01:00 07:00                 00:30                                 

860 327 9 Morávka, Lipové 9:04 Frýdek, aut. Nádraží 9:47 0:43 05:00   

Přejezd  Frýdek, aut. Nádraží 9:47 Frýdek, sídliště 9:52 0:05    

865 012 7 Frýdek, sídliště 10:00 Místek, Hypernova 10:27 0:27 08:00 02:00  

865 012 4 Místek, Hypernova 10:35 Frýdek, Nad Lipinou 10:59 0:24 06:00 04:00  

Odstavení  Frýdek, Nad Lipinou 11:03 Sviadnov, zav. ČSAD 11:09 0:06    

  Účtování tržeb 11:09  11:21   12:00  

    Hodiny jízdy 4:58             

  Manipulace čistá 1:10 Manipulace celkem 1:30     

  Manipulace ostatní 0:20 Pohotovost 0:30     

  BP POD 0:30       

  Paušální čas 0:24       

  Směna 7:22       

 

Obr. č. 4. 03: Část turnusového příkazu č. 36 – výchozí stav



Linka Číslo spoje Výchozí zastávka Odjezd Konečná zastávka Příjezd Jízdní doba Manipulace před Manipulace po Pohotovost 

      [hod]   [hod] [hod] [min] [min] [hod] 

809 990 2 Sviadnov, zav. ČSAD 4:00 Sviadnov, zav. ČSAD 4:25 0:25 07:00 03:00 0:03 

Přejezd  Sviadnov, zav. ČSAD 4:31 Frýdek, U Gustlíčka 4:36 0:05   0:05 

860 330 1 Frýdek, U Gustlíčka 4:50 Staříč, Důl Staříč 3 5:15 0:25 09:00 01:00  

  Na veselé vyčkat 860 321/18 z Raškovic      

Přejezd  Staříč, Důl Staříč 3 5:16 Chlebovice, střed 5:20 0:04    

860 302 8 Chlebovice, střed 5:22 Frýdek, aut. Nádraží 5:35 0:13 02:00 05:00  

  Obsloužit zastávku Místek, Olešná       

  BP POD 5:40  5:55   15:00  

860 317 23 Frýdek, aut. Nádraží 5:55 Ostrava, ÚAN 6:29 0:34  10:00  

  BP POD 6:39  6:54   15:00  

360 317 18 Ostrava, ÚAN 6:55 Morávka, Lipové 8:22 1:27 01:00 07:00  

860 327 9 Morávka, Lipové 8:29 Frýdek, aut. Nádraží 9:12 0:43  05:00                     00:30 

Přejezd  Frýdek, aut. Nádraží 9:47 Frýdek, sídliště 9:52 0:05    

865 012 7 Frýdek, sídliště 10:00 Místek, Hypernova 10:27 0:27 08:00 02:00  

865 012 4 Místek, Hypernova 10:35 Frýdek, Nad Lipinou 10:59 0:24 06:00 04:00  

Odstavení  Frýdek, Nad Lipinou 11:03 Sviadnov, zav. ČSAD 11:09 0:06    

  Účtování tržeb 11:09  11:21   12:00  

    Hodiny jízdy 4:58             

  Manipulace čistá 1:10 Manipulace celkem 1:30     

  Manipulace ostatní 0:20 Pohotovost 0:30     

  BP POD 0:30       

  Paušální čas 0:24       

  Směna 7:22       

 

Obr. č. 4. 04: Část turnusového příkazu č. 36 – posun do polohy nejdříve možného odjezdu
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4.1.2 Vzorový příklad úpravy turnusového příkazu – 

nejpozději možná poloha 

 

Při vypracování hodnoty maximálního časového posunu spoje č. 9, linky 860 327 

v kladném směru na časové ose bylo vycházeno opět ze stávajícího turnusového příkazu, 

který je zachycen na obrázku č. 4.03. Všechny úpravy, provedené ve výchozím 

turnusovém příkazu podléhají pravidlům, která byla stanovena, před započetím úprav. 

 

Na níže uvedeném obrázku č. 4.05 je zachycen turnusový příkaz č. 36 po úpravách 

vedoucích ke zjištění maximálního možného časového posunu spoje č. 9, linky 860 327 

v kladném směru na časové ose. V textu je pak uveden postup, který popisuje jednotlivé 

úpravy. 

  

Spoj č. 18, linky 860 317, který předchází spoji č. 9, linky 860 327, který je 

předmětem úprav, má pravidelný příjezd do konečné zastávky Morávka, Lipové v 8:22 

hodin. Původní čas manipulace po spoji v délce trvání 7 minut, byl nahrazen hodnotou 9 

minut (což je pro tento případ maximální hodnota). Po operaci manipulace následuje 

pohotovost v délce 30 minut. Po pohotovosti je možné ještě dále odjezd spoje č. 9 opozdit 

zvýšením času manipulace před spojem z původních 5 minut na 10 minut, což je 

maximální možná hodnota. Tímto jsou vyčerpány úpravy, které umožňují posun spoje 

v kladném směru na časové ose. Hodnota položky „manipulace čistá“ tedy vzrostla 

v důsledku provedených úprav o 7 minut. Protože není možno měnit součtové hodnoty 

v jednotlivých položkách je zapotřebí o uvedených 7 minut doby 

manipulací v jiných případech snížit. Jelikož se položka „manipulace čistá“ započítává 

do pracovního výkonu řidiče, je možné těchto 7 minut odečíst z položky manipulace před 

spojem č. 7, která se taktéž započítává do pracovního výkonu řidiče. Tato manipulace před 

spojem č. 7 byla snížena s ohledem na skutečnost, že spoj č. 7 je spojem komerčním 

a u tohoto spoje zcela odpadá odbavování cestujících (cestující neplatí za přepravu). 

Z tohoto důvodu je možné manipulaci u spoje č. 7 snížit.
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Linka Číslo spoje Výchozí zastávka Odjezd Konečná zastávka Příjezd Jízdní doba Manipulace před Manipulace po Pohotovost 

      [hod]   [hod] [hod] [min] [min] [hod] 

809 990 2 Sviadnov, zav. ČSAD 4:00 Sviadnov, zav. ČSAD 4:25 0:25 07:00 03:00 0:03 

Přejezd  Sviadnov, zav. ČSAD 4:31 Frýdek, U Gustlíčka 4:36 0:05   0:05 

860 330 1 Frýdek, U Gustlíčka 4:50 Staříč, Důl Staříč 3 5:15 0:25 09:00 01:00  

  Na veselé vyčkat 860 321/18 z Raškovic      

Přejezd  Staříč, Důl Staříč 3 5:16 Chlebovice, střed 5:20 0:04    

860 302 8 Chlebovice, střed 5:22 Frýdek, aut. Nádraží 5:35 0:13 02:00 05:00  

  Obsloužit zastávku Místek, Olešná       

  BP POD 5:40  5:55   15:00  

860 317 23 Frýdek, aut. Nádraží 5:55 Ostrava, ÚAN 6:29 0:34  10:00  

  BP POD 6:39  6:54   15:00  

360 317 18 Ostrava, ÚAN 6:55 Morávka, Lipové 8:22 1:27 01:00 09:00                    00:30 

860 327 9 Morávka, Lipové 9:11 Frýdek, aut. Nádraží 9:54 0:43 10:00   

Přejezd  Frýdek, aut. Nádraží 9:54 Frýdek, sídliště 9:59 0:05    

865 012 7 Frýdek, sídliště 10:00 Místek, Hypernova 10:27 0:27 01:00 02:00  

865 012 4 Místek, Hypernova 10:35 Frýdek, Nad Lipinou 10:59 0:24 06:00 04:00  

Odstavení  Frýdek, Nad Lipinou 11:03 Sviadnov, zav. ČSAD 11:09 0:06    

  Účtování tržeb 11:09  11:21   12:00  

    Hodiny jízdy 4:58             

  Manipulace čistá 1:10 Manipulace celkem 1:30     

  Manipulace ostatní 0:20 Pohotovost 0:30     

  BP POD 0:30       

  Paušální čas 0:24       

  Směna 7:22       

 

Obr. č. 4. 05: Část turnusového příkazu č. 36 – nejpozději možný posun
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Porovnáním výchozího turnusového příkazu a turnusového příkazu po úpravách je 

možné vidět, že nedošlo k porušení stanovených pravidel. Změny se projevily opět pouze 

v rozdělení dob manipulací. Díky provedeným úpravám bylo zjištěno, že hodnota 

maximálního posunu spoje č. 9, linky 860 327 v kladném směru na časové ose činí 7 

minut. 

 

Tyto výše uvedené podmínky zpracování jednotlivých turnusů byly použity 

pro vypracování nejdříve možných odjezdů a nejpozději přípustných odjezdů spojů 

pro úlohy řešené na úsecích Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, Frýdek-

Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek v období dopoledního a večerního 

přepravního sedla. Všechny tyto úlohy jsou zpracovány a uvedeny v přílohách. Úlohy 

týkající se směru Frýdek-Místek – Dobrá a jeho opačného směru mají označení 2.1.1 – 

2.1.4, úlohy týkající se směru Frýdek-Místek – Chlebovice pak mají označení 2.2.1 – 2.2.4. 

 

 

4.2 Možný přístup k řešení časové koordinaci spojů při 

zachování původního pořadí spojů – využití 

kaskádového přístupu 

 

V této a v následující kapitole budou představeny přístupy, které umožňují řešení 

problematiky časové koordinace při zachování původního pořadí koordinovaných spojů. 

V následujícím textu bude představeno několik variant optimalizačních kritérií, se kterými 

je možné při řešení časové koordinace uvažovat. Společným jmenovatelem těchto přístupů 

bude zachování původního pořadí spojů, které do procesu optimalizace vstupují. Na tuto 

kapitolu navazuje kapitola č. 4.5, ve které bude představen přístup, který umožňuje záměnu 

pořadí koordinovaných spojů. S ohledem na skutečnost, že úloha popsaná složitějším 

modelem, tedy modelem umožňujícím záměnu pořadí spojů, má větší množinu přípustných 

řešení a lze předpokládat, že optimální řešení složitější úlohy bude lepší. Výsledky 

experimentů obou přístupů, jak přístupu respektujícího zachování pořadí spojů, tak 

přístupu umožňujícího záměnu pořadí spojů, budou v závěru kapitoly 4.5 porovnány. 

 

V kapitole č. 3.3.1 byl představen matematický model založený na tzv. max-min 

přístupu, který byl použit k řešení časové koordinace na úseku dopravní sítě. Cílem tohoto 
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přístupu bylo nastavit polohy jednotlivých odjezdů spojů pro cestující tak, aby byly 

z pohledu rozložení na časové ose, pokud možno rovnoměrné. Při řešení matematického 

modelu s maximalizací nejmenšího intervalu mezi sousedními spoji však dochází často 

k situacím, kdy z hlediska minimalizace čekacích časů nejsou časy příjezdů nastaveny 

optimálně. Cílem optimalizace na základě max-min přístupu, je maximalizovat nejmenší 

rozdíl mezi sousedními spoji. Dochází však často ke skutečnostem, kdy je sice nejmenší 

rozdíl mezi sousedními spoji maximalizován, ale ve výsledném řešení se nacházejí úseky, 

kterých se optimalizace nedotkla, neboť je primární požadavek optimalizačního kritéria 

splněn. Tuto situaci je vidět na obrázku č. 4.06. Větší body zvýrazňují celé hodiny. 

S ohledem na tuto skutečnost byl formulován matematický model s využitím kaskádového 

přístupu, který tento nedostatek odstraní, [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4. 06: Výsledné rozložení odjezdů spojů při použití max-min přístupu 

 

Na obrázku č. 4.06 je velmi dobře vidět dva časové intervaly (mezi spoji č. 1 a č. 3; 

a mezi spoji č. 7 a č. 8), které způsobují značné proluky v jinak pravidelném rozložení 

odjezdů spojů. Více v [10]. Z tohoto důvodu je možné max-min přístup k řešení úlohy 

vylepšit využitím iteračního kaskádového přístupu. Princip tohoto přístupu spočívá 

v opakovaném řešení max-min modelu úlohy.  

 

V následujícím textu bude popsán iterační postup, na základě kterého zobecněný max-

min pracuje. Dříve však budou vysvětleny symboly, který jsou pro vysvětlení postupu 

zavedeny. Těmito symboly jsou: 
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a

kI
 
 množina, která představuje všechny spoje (mimo spoje fixní 0 , nt t ), které 

do procesu koordinace vstupují, 

1

a

kI +  množina spojů, resp. vazebních podmínek, u kterých je možné rozdíl mezi 

spoji zvýšit, 

*

ky  dolní hranice rozdílů mezi sousedními spoji, která je získána řešením 

„původní“ max-min úlohy, tato hodnota se stane fixní hranicí rozdílu mezi sousedními 

spoji pro vazební podmínky z množiny 
1

a

kI + . 

 

Zobecněný max-min přístup pracuje v krocích 0,1, ...,k = kde v kroku k  jsou 

provedeny následující činnosti: 

 

1. Je vyřešena úloha maximalizace dolní hranice rozdílů mezi příjezdy spojů 

z množiny a

kI  a jejich následníky a je získána dolní hranice *

ky . 

2. Jsou identifikovány spoje z množiny a

kI , u kterých je možné rozdíly dále zvětšit 

a tyto spoje, resp. příslušné vazební podmínky jsou ponechány v množině 
1

a

kI + . 

3. Jsou relaxovány vazební podmínky odpovídající spojům z množiny a

kI , kde není 

možno dále zvyšovat rozdíl. U těchto vazebních podmínek je rozdíl fixován 

na hodnotách *

ky  a příslušné spoje nejsou zahrnuty do množiny 
1

a

kI + . 

4. Body 1-3 jsou opakovány pro 1k k= + , pokud je množina 1

a

kI +  neprázdná. 

 

Nyní budou představeny oba zmiňované matematické modely s max-min kritériem. 

Jedná se o max-min prostý a max-min zobecněný, resp. iterační kaskádový přístup. 

 

 Při řešení úlohy uvažujeme množinu I reprezentující n příjezdů vozidel na danou 

zastávku v určené periodě. Nechť it  
znamená čas příjezdu vozidla i na zastávku. Nejdříve 

možný čas příjezdu vozidla je označen jako ia , a tento čas může být posunut až na čas

i ia c+ , kde čas ic
 
je maximální možný posun příjezdu vozidla na zastávku. 
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Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje    [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose [ ]min , 

y  proměnná modelující minimální rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů [ ]min , 

ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic     [ ]min , 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj    [ ]min , 

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj   [ ]min . 

 

Matematický model s využitím optimalizačního kritéria max-min typu prostého má 

následující tvar: 

 

Max   y               (4.01) 

za podmínek    

1 1 0x a t y+ - ³                                                                      (4.02) 

1 1 2,.., 1i i i ix a x a y pro i n- -+ - - ³ = -                        (4.03) 

yaxt nnn ³-- -- 11               (4.04) 

1,.., 1i ix c pro i n£ = -                          (4.05) 

1,.., 1ix Z pro i n+Î = -                          

(4.06) 

0³y                 (4.07) 

 

Výraz (4.01) reprezentuje účelovou funkci a představuje minimální rozdíl mezi dvojicí 

sousedních spojů. Podmínky (4.02), (4.03) a (4.04) zabezpečují, aby mezera mezi dvěma 

následujícími spoji byla větší nebo rovna, než dolní hranice y. Podmínka (4.02) vymezuje 

mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen 0t  a prvním spojem, se kterým 

je možno posunovat v čase. Podmínky (4.03) vymezují mezeru mezi dvěma posouvajícími 

se spoji a podmínka (4.04) vymezuje mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu je nt  
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a posledním spojem, se kterým je možné posunovat v čase. Podmínky (4.05) zabezpečují, 

aby posun času příjezdu spoje vzhledem k nejdříve možnému příjezdu byl menší, než je 

maximální povolená hodnota posunu ic . Podmínky (4.06), (4.07) jsou obligatorními 

podmínkami. 

 

V následujícím textu bude popsán matematický model zobecněného max-min přístupu, 

jehož algoritmus byl již popsán výše. 

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1n+  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž n-1 příjezdů spojů je 

volných,    

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje         [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose      [ ]min , 

y  proměnná modelující minimální rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů      [ ]min , 

( )
*

1k
y  fixní minimální rozdíl mezi fixním spojem 0t  a prvním spojem, se kterým je možné 

posunovat v čase, tato hodnota byla zjištěna vyřešením úlohy maximalizace dolní hranice 

mezi příjezdy spojů, v podstatě řešením úlohy prostého max-min  přístupu                 [ ]min , 

( )
*

k n
y  fixní minimální rozdíl mezi fixním spojem nt  a posledním spojem, se kterým je 

možné posunovat v čase, tato hodnota byla zjištěna vyřešením úlohy maximalizace dolní 

hranice mezi příjezdy spojů, v podstatě řešením úlohy prostého max-min  přístupu    [ ]min , 

( )
*

k i
y  fixní minimální rozdíl mezi dvojicí sousedních spojů pro 2, ..., 1i n= - , tato 

hodnota byla zjištěna vyřešením úlohy maximalizace dolní hranice mezi příjezdy spojů, 

v podstatě řešením úlohy prostého max-min  přístupu         [ ]min , 

a

kI
 

množina, indexů podmínek, které jsou aktivní v k-tém kroku výpočetního procesu, 

I  množina indexů podmínek 1,...,I n= ,  

1, ,i nu u u  perturbační proměnné, které slouží k identifikaci volných vazebních 

podmínek, které budou později zařazeny do množiny 1

a

kI + , 

e  konstanta vymezující přesnost perturbačních podmínek,  
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ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic          [ ]min , 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj         [ ]min , 

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj        [ ]min , 

( )k i  veličina, která představuje číslo kroku, při kterém byl rozdíl mezi spojem i  a jeho 

následníkem fixován. 

 

Matematický model zobecněného max-min  přístupu má tvar: 

 

Max   10 i

i I

n y u
Î

× × +å             (4.08) 

za podmínek 

1 1 0 1x a t y u+ - ³ +   pokud 1 a

kIÎ            (4.09) 

( )
*

1 1 0 1k
x a t y+ - ³

   
pokud 1 a

kIÏ            (4.10) 

{ }1 1 1,a

i i i i i kx a x a y u pro i I n- -+ - - ³ + Î -            (4.11) 

( )
*

1 1i i i i k i
x a x a y- -+ - - ³

  
pokud ; 1;a

ki I i i nÏ ¹ ¹
         

(4.12) 

1 1n n n nt x a y u- -- - ³ +   pokud a

kn IÎ            (4.13) 

( )
*

1 1n n n k n
t x a y- -- - ³

  
pokud a

kn IÏ            (4.14) 

i ix c pro i I£ Î                      (4.15) 

iu pro i Ie£ Î                     (4.16) 

ix Z pro i I+Î Î                     (4.17) 

0y ³                 (4.18) 

 

Podmínka (4.08) představuje účelovou funkci. Účelová funkce je tvořena dvěma 

částmi. Jedná se o původní proměnnou y představující dolní omezení rozdílu mezi dvojicí 

časů příjezdů sousedních spojů. Tato proměnná je násobena prohibitivní konstantou. 

Druhou část účelové funkce tvoří suma přes všechny perturbační proměnné. Účelová 

funkce tedy udává součet minimálního rozdílu mezi časy příjezdu sousedních spojů a sumy 

perturbačních podmínek. Součin konstant 10 n× , kterými je násoben minimální rozdíl časů 

příjezdu mezi dvojicí sousedních spojů zvyšuje „váhu“ tohoto rozdílu. Podmínky (4.09) – 
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(4.14) zabezpečují, aby mezera mezi dvěma následujícími spoji byla větší nebo rovna, než 

dolní hranice y. Blíže tyto podmínky vyjadřují: Podmínka (4.09) vymezuje mezeru mezi 

fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen 0t  a prvním spojem, se kterým je možno 

posunovat v čase. Tato podmínka zároveň zabezpečuje, aby tato mezera byla větší nebo 

rovna, než minimální rozdíl mezi sousedními spoji y  zvětšený o hodnotu perturbační 

proměnné 1u  . Tato podmínka platí tehdy, pokud první spoj s nejdříve možným odjezdem 

v časovém okamžiku 1a  leží v množině a

kI . Podmínka (4.10) vymezuje mezeru mezi 

fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen 0t  a prvním spojem, se kterým je možno 

posunovat v čase. Tato podmínka zároveň zabezpečuje, aby tato mezera byla větší nebo 

rovna, než fixní minimální rozdíl mezi sousedními spoji ( )
*

1k
y . Tato podmínka platí tehdy, 

pokud první spoj s nejdříve možným odjezdem v časovém okamžiku 1a  neleží v množině 

a

kI . Podmínky (4.11) vymezují mezeru mezi dvěma posouvajícími se spoji, které leží 

v množině a

kI . Tato podmínka zabezpečuje, aby tato mezera byla větší nebo rovna 

minimálními rozdílu mezi sousedními spoji y  zvětšeného o hodnotu perturbační 

proměnné iu . Celá podmínka platí pro spoje, které leží v množině a

kI  s výjimkou prvního 

a posledního spoje. První a poslední spoj jsou ošetřeny samostatnými podmínkami (4.09), 

(4.10), (4.13), (4.14). 

 

Podmínky (4.12) vymezují mezeru mezi dvěma posouvajícími se spoji, které neleží 

v množině a

kI . Tato podmínka zabezpečuje, aby tato mezera byla větší nebo rovna fixnímu 

minimálnímu rozdílu mezi sousedními spoji ( )
*

k i
y . Celá podmínka platí pro spoje, které 

neleží v množině a

kI  s výjimkou prvního a posledního spoje. První a poslední spoj jsou 

ošetřeny samostatnými podmínkami (4.09), (4.10), (4.13), (4.14). 

 

Podmínka (4.13) vymezuje mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen 

nt  a posledním spojem, se kterým je možno posunovat v čase. Tato podmínka zároveň 

zabezpečuje, aby tato mezera byla větší nebo rovna, než minimální rozdíl mezi sousedními 

spoji y  zvětšený o hodnotu perturbační proměnné nu  . Tato podmínka platí tehdy, pokud 

poslední „aktivní“ spoj s nejdříve možným odjezdem v časovém okamžiku 1na -  leží 
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v množině a

kI . Podmínka (4.14) vymezuje mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu 

je označen nt  a posledním spojem, se kterým je možno posunovat v čase. Tato podmínka 

zároveň zabezpečuje, aby tato mezera byla větší nebo rovna, než fixní minimální rozdíl 

mezi sousedními spoji ( )
*

k n
y . Tato podmínka platí tehdy, pokud poslední „aktivní“ spoj 

s nejdříve možným odjezdem v časovém okamžiku 1na -  neleží v množině a

kI . Podmínky 

(4.15) zabezpečují, aby posun času příjezdu spoje vzhledem k nejdříve možnému příjezdu 

byl menší, než je maximální povolená hodnota posunu ic . Podmínky (4.16) vymezují 

přesnost perturbačních proměnných. Podmínky (4.17), (4.18) jsou obligatorními 

podmínkami.  

 

 

4.3 Možný přístup k řešení časové koordinaci spojů při 

zachování původního pořadí spojů – optimalizační 

kritérium zohledňující časové ztráty cestujících 

přicházejících na zastávku 

 

V předcházející kapitole byla pozornost věnována časové koordinaci spojů, kdy byl 

optimalizačním kriteriem minimální rozdíl mezi sousedními spoji, který bylo cíleno 

maximalizovat. K tomu bylo využito matematického modelu založeného na max-min  

přístupu. Tento přístup byl ještě vylepšen tzv. kaskádou, tedy aplikováním zobecněného 

max-min  přístupu. Nyní bude pozornost věnována optimalizačnímu kritériu, které bude 

představovat součet časových ztrát cestujících, čekajících na zastávce na spoj. 

 

Optimalizačním kritériem tedy bude celkový počet pročekaných osobo-minut vztažený 

k jednotce času, cestujícími, kteří přijdou na zastávku v dané periodě. Toto kritérium má 

však jednu nevýhodu, a to, že vede k nelineárnímu modelu. Dříve, než bude pozornost 

podrobněji věnována samotnému modelu, je vhodné připomenout formulaci úlohy, která je 

předmětem řešení, [3]. 

Při řešení úlohy uvažujme opět množinu I reprezentující n příjezdů vozidel na danou 

zastávku v určené periodě. Nechť it  
znamená čas příjezdu vozidla i na zastávku. Nejdříve 

možný čas příjezdu vozidla je označen jako ia , a tento čas může být posunut až na čas
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i ia c+ , kde čas ic
 
je maximální možný posun příjezdu vozidla na zastávku. Čas příjezdu 

prvního 0t  
a posledního spoje nt  

jsou fixované. Předpokládáme, že cestující přicházejí 

na zastávku rovnoměrně, s intenzitou f  1minosoba -é ù×ë û . Cílem je posunout časy it , pro 

1, ..., 1i n= - tak, aby celkový čas čekání všech cestujících v osobo-minutách byl minimální. 

Na obrázku č. 4.07 je znázorněna závislost času čekání cestujících v časové periodě 
0
,

n
t t

Modrá oblast znázorňuje celkový čas čekání všech cestujících, kteří přijdou na zastávku 

v dané periodě.  

 

 

 

Obr. č. 4. 07: Čas čekání cestujících v periodě 0 , nt t
 

 

Celkový čas čekání cestujících v periodě 0 , nt t  můžeme vyjádřit jako:  

 

( )
2

1

1

1

2

n

i i

i

f t t -
=

-å                (4.19) 

 

Pro zjednodušení zápisu modelu budou zavedeny proměnné iu , jako maximální čas 

čekání mezi příjezdy vozidel 1it - a it , pro 1, ...,i n= . Dále budou zavedeny proměnné ix , 

pro 1, ..., 1i n= - , které budou modelovat posun času příjezdu it , vzhledem k nejdříve 

možnému času příjezdu spoje ia .  

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1n+  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž n-1 příjezdů spojů je 

volných, 
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ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje    [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose [ ]min , 

ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic     [ ]min , 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj    [ ]min , 

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj   [ ]min , 

iu  pomocná proměnná vyjadřující čas čekání mezi příjezdy vozidel 1it - a it , pro

1, ...,i n=           [ ]min . 

 

Potom matematický model úlohy bude následující: 

 

Min   2

1

1

2

n

i

i

u
=
å              (4.20) 

za podmínek   

1 1 0 1x a t u+ - =                                   (4.21) 

1 1 2, ..., 1i i i i ix a x a u pro i n- -+ - - = = -            (4.22) 

1 1n n n nt x a u- -- - =               (4.23) 

1, ..., 1i ix c pro i n£ = -                    (4.24) 

1, ..., 1ix Z pro i n+Î = -              (4.25) 

0 1, ...,iu pro i n³ =               (4.26) 

 

Kvadratická účelová funkce (4.20) modeluje celkový čas čekání cestujících 

na zastávce v rámci periody 0 , nt t  udávaný v osobo-minutách. Tato účelová funkce 

(4.20) vychází z výrazu (4.19), je vhodné poznamenat, že intenzita f  není v účelové 

funkci (4.20) zahrnuta, neboť je uvažováno s předpokladem konstantního příchodu 

cestujících na zastávku za jednotku času.  

 

Podmínka (4.21) vymezuje mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen 

0t  a prvním spojem, se kterým je možno posunovat v čase. Tato podmínka je vyjádřením 
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hodnoty proměnné 1u . Podmínky (4.22) vymezují mezeru mezi dvěma posouvajícími se 

spoji pro 2, ..., 1i n= - . Tato podmínka je vyjádřením hodnoty proměnných iu , pro 

2, ..., 1i n= - . Podmínka (4.23) vymezuje mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu 

je označen nt  a posledním spojem, se kterým je možno posunovat v čase. Tato podmínka 

je vyjádřením hodnoty proměnné nu . Podmínky (4.24) zabezpečují, aby posun času 

příjezdu spoje vzhledem k nejdříve možnému příjezdu byl menší, než je maximální 

povolená hodnota posunu ic . Podmínky (4.25), (4.26) jsou obligatorními podmínkami.  

 

Jak je možné vidět ze zápisu modelu účelová funkce (4.20) je nelineární, kvadratická 

a její řešení neumíme pro úlohy reálného rozsahu nalézt. V následující kapitole bude 

představen přístup, jak lze kvadratickou účelovou funkci aproximovat po částech lineární 

funkcí. 

 

4.3.1 Aproximace nelineární funkce, po částech lineární funkcí 

 

V předcházející kapitole byl představen matematický model, jehož účelová funkce 

představovala celkový čas čekání cestujících na zastávce v rámci periody 0 , nt t udávaný 

v osobo-minutách. V následujícím textu bude představen přístup, který umožní linearizovat 

kvadratickou funkci, po částech lineární funkcí. Použitá metodika byla publikována v [2], 

[3]. 

 

Libovolnou kvadratickou funkci ( ) 2f u u=  můžeme aproximovat na daném intervale 

0 , mu u  po částech lineární funkcí. Pokud zvolíme dělení intervalu 0 , mu u  na intervaly 

1,j ju u + , pro 1, ..., 1j m= -  za předpokladu, že je splněna podmínka 

0 1 2 10 , ..., m mu u u u u-= < < < , pak pro každé 
1, , 0, ..., 1j ju u u j m+Î = - bude lineární 

funkce ( )g u
 

definována jako ( ) ( )1 1j j j jg u u u u u u+ += + - . Schematické znázornění 

aproximace kvadratické funkce po částech lineární funkcí je zachyceno na obrázku č. 4.08. 
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Nyní bude provedeno porovnání kvality aproximace kvadratické funkce na jednom 

intervalu 
1,j ju u + , pro libovolné .j  Porovnání bude provedeno podle maximálního 

možného rozdílu funkčních hodnot ( )g u a ( )f u  na intervalu 
1,j ju u + . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4. 08: Aproximace paraboly přímkou, po částech 

 

Matematický zápis této úlohy má tvar: 

Max   ( ) ( ) ( ) 2

1 1j j j jg u f u u u u u u u+ +- = + - -
  

 

za podmínek 
1,j ju u u +Î . 

 

Z nutné podmínky existence extrému ve tvaru ( ) ( )( ) 0
d

g u f u
du

- =  vyplývá, že 

rozdíl funkčních hodnot g a f nabývá svého maxima právě uprostřed intervalu 
1,j ju u +  a 

jeho hodnota má tvar 
( )2

1

4

j ju u+ -
. 

 

Délku intervalu 
1,j ju u +  lze vypočíst jako 1j ju u+ - . Pro dosažení nejnižší chyby 

aproximace je nutné minimalizovat délky jednotlivých intervalů 
1,j ju u + , 
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pro 1, ..., 1j m= - . Z toho plyne, že minimalizace hodnoty 
( )2

1

4

j ju u+ -
 pro všechna 

1, ..., 1j m= -  směřuje k ekvidistantnímu rozdělení intervalu 0 , mu u . 

 

Nyní byl představen postup, na základě kterého lze k linearizaci kvadratické účelové 

funkce přistupovat. Je však nutné uvědomit si, že linearizace samotná přináší komplikaci 

v podobě navýšení počtu proměnných, které s odstraněním nelinearity souvisí. O závislosti 

linearizace kvadratické funkce na počtu proměnných bude pojednáno v následující 

podkapitole. 

 

4.3.2 Závislost linearizace na počtu proměnných 

 

V kapitole 4.3.1 bylo popsáno, jak linearizovat kvadratickou funkci po částech 

lineární funkcí. Pro nepřekročení předem zvolené absolutní chyby d je možné vyjít 

ze vztahu 

2
1

4

mu

m
dæ ö £ç ÷

è ø
. Z tohoto vztahu lze odvodit hodnotu m , tedy 

1

2

mu
m

d
³ . Zde je 

potřeba doplnit, že u vztahu 
2

1

4

mu

m
dæ ö £ç ÷

è ø
 je pracováno s předpokladem, že 0 0u = , 

pro obecnou platnost by bylo potřeba čitatel výrazu v závorce nahradit vztahem 0mu u- . 

Maximální rozdíl funkčních hodnot g a f  lze minimalizovat rozdělením každého 

intervalu na menší podintervaly. To však přinese nárůst proměnných. Nyní bude popsán 

způsob, jak optimálně určit dělení intervalů tak, aby bylo možné kvadratickou účelovou 

funkci linearizovat a aby byl matematický model stále exaktně řešitelný. 

 

Kvadratickou funkci ( ) 2

i i if u u=
 

na intervalu ( )0,
m i

u aproximujeme po částech 

lineární funkcí zavedením proměnných ( ), 1, ...,i jz j m i= . Původní účelovou funkci 2

iu
 

modelujeme jako 
( )

1

m i

j i j

j

q z
=
å , kde hodnoty jq  pro ( )1, ...,j m i=  vypočteme podle vztahu 

( )2 1jq j d= - × , přičemž d  je délka zvoleného intervalu. Chyba aproximace bude pro 

každé 1, ...,i n=  maximálně ( )

( )

2

1

4

m i
u

m i

æ ö
ç ÷ç ÷
è ø

. Nyní lze účelovou funkci 2

1

1

2

n

i

i

f u
=
å  aproximovat 



 

81 

 

funkcí 
( )

1

1

2

m i

j i j

j

f q z
=
å  a odvodit celkovou chybu aproximace 

( )
( )

( )

2

2

1 1 1

1 1 1

2 4 2

m in n
m i

j i j i

i j i

u
f q z u f

m i= = =

æ öæ ö
- £ ç ÷ç ÷ç ÷ ç ÷

è ø è ø
å å å .  

 

Pokud pro každé 1, ...,i n=  bude platit, že ( )

( )
m i

u
d

m i
= , což znamená stejné dělení všech 

intervalů 0 , mu u , pak 
8

d
f n

e£
×

 představuje horní omezení jednotlivých intervalů, 

přičemž e  je předem stanovená přesnost řešení.  

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1n+  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž n-1 příjezdů spojů je 

volných, 

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje    [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose [ ]min , 

ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic     [ ]min , 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj    [ ]min , 

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj   [ ]min , 

d  délka zvoleného intervalu       [ ]min , 

( )m i  počet intervalů, kterými bude aproximován i-tý spoj, 

iu  pomocná proměnná vyjadřující čas čekání mezi příjezdy vozidel 1it - a it , pro

1, ...,i n=           [ ]min , 

j i jq z  lineární aproximace i-tého členu kvadratické účelové funkce na intervalu ( )0,
m i

u . 
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Linearizovaný matematický model má následující tvar: 

 

Min   
( )

1 1

1

2

m in

j i j

i j

f q z
= =
åå                   (4.27) 

za podmínek   

1 1 0 1x a t u+ - =               (4.28) 

1 1 2, ..., 1i i i i ix a x a u pro i n- -+ - - = = -            (4.29) 

1 1n n n nt x a u- -- - =               (4.30)

( )

1

1, ...,
m i

ij i

j

z u pro i n
=

= =å              (4.31) 

1, ..., 1i ix c pro i n£ = -              (4.32) 

1, ..., 1ix Z pro i n+Î = -              (4.33) 

 

Podmínka (4.27) představuje kvadratickou účelovou funkci, která byla aproximována 

po částech lineární funkcí a modeluje celkový čas čekání cestujících na zastávce v rámci 

periody 0 , nt t  udávaný v osobo-minutách. Intenzita f je jednotková, neboť je uvažováno 

s předpokladem konstantního příchodu cestujících na zastávku za jednotku času.  

 

Podmínka (4.28) vymezuje mezeru mezi fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen 

0t  a prvním spojem, se kterým je možno posunovat v čase. Tato podmínka je vyjádřením 

hodnoty pomocné proměnné 1u . Podmínky (4.29) vymezují mezeru mezi dvěma 

posouvajícími se spoji pro 2, ..., 1i n= - . Tato podmínka je vyjádřením hodnoty 

pomocných proměnných iu , pro 2, ..., 1i n= - . Podmínka (4.30) vymezuje mezeru mezi 

fixním spojem, jehož čas příjezdu je označen nt  a posledním spojem, se kterým je možno 

posunovat v čase. Tato podmínka je vyjádřením hodnoty pomocné proměnné nu . 

Podmínky (4.31) vyjadřují závislost mezi proměnnou iu  a jednotlivými podintervaly i jz . 

Pomocná proměnná iu  pro 1, ...,i n=  je dána součtem podintervalů i jz , 

pro ( )1,..., ; 1,...,i n j m i= = . Podmínky (4.32) zabezpečují, aby posun času příjezdu spoje 
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vzhledem k nejdříve možnému příjezdu byl menší, než je maximální povolená hodnota 

posunu ic . Podmínky (4.33) jsou obligatorními podmínkami.  

4.4 Výpočetní experimenty s matematickými modely 

 

4.4.1 Experimenty EI 

 

V následující kapitole budou shrnuty výsledky, které byly získány řešením úloh 

popsaných jednotlivými matematickými modely uvedenými v kapitolách 4.2 a 4.3. Cílem 

experimentu EI. je zjistit závislost kvality výsledků, z pohledu časové úspory cestujících, 

na složitosti modelu úlohy optimalizace příjezdů dopravních prostředků na zastávku. 

V rámci experimentu I. budou s výchozím stavem porovnávány tři přístupy k řešení časové 

koordinace spojů s výchozím stavem. Jedná se o matematický model klasický max-min, 

matematický model zobecněný max-min, linerizovaný kvadratický model s délkou kroku 

d = 1. Ve všech případech je uvažováno s konstantní rovnoměrnou intenzitou příchodu 

cestujících na zastávku, které byla rovna 1 1minosoba -é ù×ë û . 

 

Výsledky experimentu EI. jsou shrnuty do tabulek rozlišených podle úseků, ve kterých 

byla časová koordinace příjezdů spojů prováděna. V každé tabulce jsou od sebe případy 

dále odlišeny podle směru a dále podle časového intervalu (dopolední či večerní přepravní 

sedlo). U každé varianty řešení je pozornost věnována několika údajům, které získaná 

řešení charakterizují. Jedná se o minimální diferenci mezi sousedními spoji, která je 

uváděná v minutách. Dále jsou pak uváděny: rozptyl intervalů mezi následnými spoji, 

časová ztráta cestujících, čekajících na spoj, procentuální zlepšení dané varianty proti 

výchozímu stavu a výpočetní dobu řešení. Tabulky výstupů, které budou uvedeny 

v příloze, navíc obsahují údaje o časových rozdílech mezi všemi dvojicemi spojů, které 

v dané úloze figurují. Každému řešení odpovídá jedna tabulka hodnot. Pro příklad budou 

úplné tabulky jednoho z řešení uvedeny zde v textu. Ostatní tabulky budou s ohledem 

na rozsah uvedeny v přílohách a zde v textu budou vypsány pouze charakteristické údaje 

pro každou řešenou úlohu. 

 

V níže uvedených tabulkách č. 4.01 – 4.04 jsou zachyceny výsledky řešení časové 

koordinace v úseku Frýdek-Místek – Dobrá, dopolední přepravní sedlo na základě tří 

matematických modelů. Tabulka č. 4.01 popisuje výchozí stav před procesem 
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optimalizace. Tabulka č. 4.02 uvádí výsledky řešení úlohy s využitím matematického 

modelu max-min prostého, tabulka č. 4.03 pak uvádí řešení úlohy s využitím 

matematického modelu max-min zobecněného (tzv. kaskády). Tabulka č. 4.04 shrnuje 

výsledky získané řešením úlohy s využitím matematického modelu s linearizací 

kvadratické účelové funkce. 

 

Tabulka č. 4. 01: Frýdek-Místek – Dobrá, výchozí stav 

Výchozí stav 

Rozdíl mezi sousedními 
spoji [min] 

Pomocné 
výpočty 

Časová 

ztráta 

[os-min] 

t1 - t0 22 -4,4 19,36 484 

t2 - t1 43 16,6 275,56 1849 

t3 - t2 26 -0,4 0,16 676 

t4 - t3 54 27,6 761,76 2916 

t5 - t4 0 -26,4 696,96 0 

t6 - t5 21 -5,4 29,16 441 

t7 - t6 36 9,6 92,16 1296 

t8 - t7 29 2,6 6,76 841 

t9 - t8 20 -6,4 40,96 400 

t10 - t9 13 -13,4 179,56 169 

součet     2102,4 4536 

průměr 26,4       

rozptyl     210,24   
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Tabulka č. 4. 02: Řešení úlohy ve směru Frýdek-Místek – Dobrá, max-min prostý 

Řešení metodou Max-min 

Rozdíl mezi sousedními 
spoji [min] 

Pomocné 
výpočty 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

t1 - t0 49 22,6 510,76 2401 

t2 - t1 19 -7,4 54,76 361 

t3 - t2 19 -7,4 54,76 361 

t4 - t3 19 -7,4 54,76 361 

t5 - t4 19 -7,4 54,76 361 

t6 - t5 19 -7,4 54,76 361 

t7 - t6 63 36,6 1339,56 3969 

t8 - t7 19 -7,4 54,76 361 

t9 - t8 19 -7,4 54,76 361 

t10 - t9 19 -7,4 54,76 361 

součet     2288,4 4629 

průměr 26,4       

rozptyl     228,84   

 

 

Tabulka č. 4. 03: Řešení úlohy ve směru Frýdek-Místek – Dobrá, max-min zobecněný 

Řešení zobecněným max-min (kaskáda) 

Rozdíl mezi sousedními spoji 
[min] 

Pomocné 
výpočty 

Časová 

ztráta 

[os-min] 

t1 - t0 29 2,6 6,76 841 

t2 - t1 29 2,6 6,76 841 

t3 - t2 29 2,6 6,76 841 

t4 - t3 27 0,6 0,36 729 

t5 - t4 27 0,6 0,36 729 

t6 - t5 27 0,6 0,36 729 

t7 - t6 29 2,6 6,76 841 

t8 - t7 29 2,6 6,76 841 

t9 - t8 19 -7,4 54,76 361 

t10 - t9 19 -7,4 54,76 361 

součet     144,4 3557 

průměr 26,4       

rozptyl     14,44   
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Tabulka č. 4. 04: Řešení úlohy ve směru Frýdek-Místek – Dobrá, linearizace 

kvadratické účelové funkce 

Řešení účelové funkce linearizací  

Rozdíl mezi sousedními spoji 
[min] 

Pomocné 
výpočty 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

t1 - t0 29 2,6 6,76 841 

t2 - t1 29 2,6 6,76 841 

t3 - t2 29 2,6 6,76 841 

t4 - t3 27 0,6 0,36 729 

t5 - t4 27 0,6 0,36 729 

t6 - t5 27 0,6 0,36 729 

t7 - t6 29 2,6 6,76 841 

t8 - t7 29 2,6 6,76 841 

t9 - t8 19 -7,4 54,76 361 

t10 - t9 19 -7,4 54,76 361 

součet     144,4 3557 

průměr 26,4       

rozptyl     14,44   

 

Tabulka č. 4.06 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Frýdek-Místek – Dobrá. Jedná se o čtyři úlohy, které jsou označeny 

příslušným označením uvedeným v tabulce 4.05. Podle tohoto označení je možné dohledat 

kompletní údaje o výsledcích dané úlohy v přílohách. Každá úloha je označena číslem 

experimentu, např. EI-01 (experiment římská jedna-první úloha). Dále je u každé úlohy 

uvedeno označení vstupních dat, které je možné dohledat v příloze, např. 2.1.1. Každé 

úloze je přiřazeno označení výsledku, pod kterým je možné vyhledat úplné tabulky 

výsledků v elektronické příloze. Např. EI-01_fmd_d (experiment římská jedna-první 

úloha_Frýdek-Místek – Dobrá_dopoledne). Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . V rámci experimentů EI byly v úseku Frýdek-Místek – 

Dobrá řešeny následující čtyři úlohy: 
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Tabulka č. 4. 05: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Frýdek-Místek 

– Dobrá a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 

Označení 
vstupních 

dat
9
 

Označení 
výsledků10

 

EI-01 
Frýdek-Místek – Dobrá, 

dopolední přepravní sedlo 
2.1.1 EI-01_fmd_d 

EI-02 
Dobrá – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 
2.1.2 EI-02_dfm_d 

EI-03 
Frýdek-Místek – Dobrá, večerní 

přepravní sedlo 
2.1.3 EI-03_fmd_v 

EI-04 
Dobrá – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo 
2.1.4 EI-04_dfm_v 

 

 

Tabulka č. 4. 06: Řešené úlohy ve směru Frýdek-Místek - Dobrá a ve směru opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k 

- 
D

ob
rá

 

EI-01_fmd_d 

výchozí stav 0 210,24 4536 0 - 

klasický max-min 19 228,84 4629 -2,1 0,016 

zobecněný max-min 19 14,44 3557 21,6 0,073 

lin. kvadr. model d=1 19 14,44 3557 21,6 0,015 

EI-02_dfm_d 

výchozí stav 0 600,69 6634 0 - 

klasický max-min 13 271,80 5154 22,3 0,0 

zobecněný max-min 13 52,91 4169 37,2 0,141 

lin. kvadr. model d=1 13 52,91 4169 37,2 0,015 

EI-03_fmd_v 

výchozí stav 2 808,21 9923,5 0 - 

klasický max-min 14 682,41 9294,5 6,3 0,016 

zobecněný max-min 14 643,21 9098,5 8,3 0,245 

lin. kvadr. model d=1 14 643,21 9098,5 8,3 0,016 

EI-04_dfm_v 

výchozí stav 2 843,04 9529 0 - 

klasický max-min 4 439,24 7510 21,2 0,016 

zobecněný max-min 4 242,24 6525 31,5 0,268 

lin. kvadr. model d=1 4 242,24 6525 31,5 0,015 

 

                                                
9 Vstupní data je možné dohledat v tištěné příloze. 
10 Úplnou tabulku výsledků možno dohledat pod příslušným označením v elektronické příloze. 
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Z tabulky č. 4.06 je vidět, že minimální rozdíl mezi sousedními spoji byl ve všech 

případech maximalizován vůči výchozímu stavu. Je možné povšimnout si, že nejlepší 

výsledky z pohledu celkové ztráty cestujících čekajících na zastávce bylo dosaženo 

s využitím matematických modelů: zobecněného max-min přístupu a lineraizovaného 

kvadratického modelu. U jedné úlohy (EI-01_fmd_d) došlo při použití klasického max-min 

matematického modelu ke zhoršení výsledku s ohledem na celkový počet pročekaných 

osobo-minut cestujícími přicházejícími na zastávku. Tato skutečnost je způsobena 

kritériem, které je pro tento přístup primární. Kritériem v klasickém max-min modelu je 

maximalizovat minimální rozdíl mezi sousedními, čehož bylo dosaženo. Požadavek 

na minimalizaci pročekaných osobo-minut je pro tento přístup sekundární. 

 

Tabulka č. 4.08 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Frýdek-Místek – Chlebovice. Jedná se o čtyři úlohy, které jsou označeny 

příslušným označením. Podle tohoto označení je opět možné dohledat kompletní údaje 

o výsledcích dané úlohy v přílohách. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o čtyři úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.07. 

 

Tabulka č. 4. 07: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Frýdek-Místek 

– Chlebovice a ve směru opačném 

Číslo 

experimentu 
Název úlohy 

Označení 
vstupních dat 

Označení 
výsledků 

EI-05 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

dopolední přepravní sedlo 
2.2.1 EI-05_fmch_d 

EI-06 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 
2.2.2 EI-06_chfm_d 

EI-07 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

večerní přepravní sedlo 
2.2.3 EI-07_fmch_v 

EI-08 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

večerní přepravní sedlo 
2.2.4 EI-08_chfm_v 
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Tabulka č. 4. 08: Řešené úlohy ve směru Frýdek-Místek – Chlebovice a ve směru 

opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta  

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k 

- 
C

h
le

b
o
v
ic

e 

EI-05_fmch_d 

výchozí stav 6 592,00 8282 0 - 

klasický max-min 24 259,56 6786 18,0 0,0 

zobecněný max-min 24 49,56 5841 29,47 0,095 

lin. kvadr. model d=1 24 48,67 5837 29,52 0,016 

EI-06_chfm_d 

výchozí stav 6 1274,47 12625,5 0 - 

klasický max-min 13 909,81 11531,5 8,66 0,0 

zobecněný max-min 13 907,81 11525,5 8,71 0,12 

lin. kvadr. model d=1 13 907,81 11525,5 8,71 0,282 

EI-07_fmch_v 

výchozí stav 6 319,76 8007  0  - 

klasický max-min  22 197,76  7397  7,6  0,0 

zobecněný max-min  22  104,36 6930   13,5  0,137 

lin. kvadr. model d=1  22  104,36 6930   13,5  0,016 

EI-08_chfm_v 

výchozí stav 4 556,79 7863,5 0 - 

klasický max-min 17 281,52 6649,5 15,4 0,016 

zobecněný max-min 17 218,43 6302,5 19,9 0,134 

lin. kvadr. model d=1 17 218,43 6302,5 19,9 0,016 

 

Výsledky shrnuté v tabulce č. 4.08 kopírují situaci, která je zachycena v tabulce 

č. 4.06. Z pohledu časové ztráty cestujících, tedy z pohledu celkového počtu pročekaných 

osobo-minut jsou opět nejlepšími matematickými modely: matematický model 

zobecněného max-min přístupu a lineraizovaný kvadratický model. V jednom případě (EI-

05_fmch_d) je linearizovaný kvadratický model ještě lepší, než zobecněný max-min 

matematický model. 

 

Tabulka č. 4.10 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Šumperk – Velké Losiny. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o dvě úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.09. 
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Tabulka č. 4. 09: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Šumperk – 

Velké Losiny a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EI-09 
Šumperk – Velké Losiny, dopolední 

přepravní sedlo 
2.3.1 EI-09_svl_d 

EI-10 
Velké Losiny - Šumperk, dopolední 

přepravní sedlo 
2.3.2 EI-10_vls_d 

 

Tabulka č. 4. 10: Řešené úlohy ve směru Šumperk – Velké Losiny a ve směru 

opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

Š
um

pe
rk

 -
 V

el
ké

 L
o
si

n
y
 

EI-09_svl_d 

výchozí stav 15 1083,67 13837,5 0 -  

klasický max-min 32 506,53 11817,5 14,6  0,015 

zobecněný max-min 32 379,67 11373,5 17,8  0,1 

lin. kvadr. model d=1 32 379,67 11373,5 17,8  0,1 

EI-10_vls_d 

výchozí stav 24 462,96 10521 0 - 

klasický max-min 61 0,64 9426,5 10,4 0,0 

zobecněný max-min 61 0,24 9425,5 10,41 0,0 

lin. kvadr. model d=1  61  0,24 9425,5 10,41 0,0 

 

Jak plyne z výsledků prezentovaných v této tabulce č. 4.10, z pohledu časové ztráty 

cestujících jsou nejlepšími modely opět matematický model zobecněného max-min 

přístupu a lineraizovaný kvadratický model. 

 

Tabulka č. 4.12 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Bruntál – Andělská Hora. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o dvě úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.11. 
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Tabulka č. 4. 11: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Bruntál – 

Andělská Hora a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EI-11 Bruntál – Andělská Hora, dopolední 
přepravní sedlo 

2.4.1 EI-11_bah_d 

EI-12 
Andělská Hora - Bruntál, dopolední 

přepravní sedlo 
2.4.2 EI-12_ahb_d 

 

Tabulka č. 4. 12: Řešené úlohy ve směru Bruntál – Andělská Hora a ve směru 

opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[% ] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

B
ru

nt
ál

 -
 A

nd
ěl

sk
á 

H
or

a 

EI-11_bah_d 

výchozí stav 0 3198,98 25025 0 - 

klasický max-min 30 2625,84 23019 8,0 0,0 

zobecněný max-min 30 2317,55 21940 12,3 0,0 

lin. kvadr. model d=1 30 2317,55 21940 12,3 0,0 

EI-12_ahb_d 

výchozí stav 28 1795,60 21711,5 0 - 

klasický max-min 68 870,40 19398,5 10,7 0,0 

zobecněný max-min 68 322,80 18029,5 17,0 0,0 

lin. kvadr. model d=1 68 322,80 18029,5 17,0 0,0 

 

Z výsledků tabulky č. 4.12 lze opět vyčíst, že z pohledu časové ztráty cestujících jsou 

nejlepšími modely opět matematický model zobecněného max-min přístupu 

a linearizovaný kvadratický model. 

 

Tabulka č. 4.14 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Frýdek-Místek, MHD. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o dvě úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.13. 
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Tabulka č. 4. 13: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Frýdek-Místek, 

MHD 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EI-13 Slezan 01 – Revoluční, večerní 
přepravní sedlo 

2.5.1 EI-13_sr_v 

EI-14 
Vodárna – Domov důchodců, večerní 

přepravní sedlo 
2.5.2 EI-14_vdd_v 

 

Tabulka č. 4. 14: Řešené úlohy v úseku Frýdek-Místek, MHD 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k,

 M
H

D
 

EI-13_sr_v 

výchozí stav 15 27,88 2131 0 - 

klasický max-min 17 65,88 2302 -8,0 0,0 

zobecněný max-min 17 17,43 2084 2,2 0,0 

lin. kvadr. model d=1 17 17,43 2084 2,2 0,0 

EI-14_vd_v 

výchozí stav 12 184,98 3980 0 - 

klasický max-min 19 372,69 4637 -16,5 0,0 

zobecněný max-min 19 29,98 3434 13,7 0,0 

lin. kvadr. model d=1 19 29,98 3434 13,7 0,0 

 

Poslední tabulka, která shrnuje výsledky experimentů EI je tabulka č. 4.14. I z této 

tabulky je možné konstatovat obdobně jako v předchozích případech, že z pohledu časové 

ztráty cestujících jsou nejlepšími modely opět matematický model zobecněného max-min 

přístupu a lineraizovaný kvadratický model. U obou úloh uvedených v této tabulce došlo 

k situaci shodné s případem uvedeným v tabulce č. 4.06. Časová ztráta cestujících 

čekajících na spoj je při využití klasického max-min matematického modelu je horší, než 

u výchozího stavu. Příčina je již vysvětlena u prvního výskytu této skutečnosti. 
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4.4.2 Shrnutí  - Experimenty EI 

 

Cílem experimentů EI. bylo zjistit závislost kvality výsledků, z pohledu časové úspory 

cestujících, na složitosti modelu úlohy optimalizace příjezdů dopravních prostředků 

na zastávku. V rámci experimentů EI. byly s výchozím stavem porovnávány tři přístupy 

k řešení časové koordinace spojů. V tabulce č. 4.15 je provedeno stručné shrnutí 

dosažených výsledků. 

 

Tabulka č. 4. 15: Experimenty EI - shrnutí 

Experimenty EI - shrnutí 

Počet úloh 14 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
5 – 11 spojů 

Nejlepší dosažené 

řešení 

max-min 

xkrát/počet úloh 

max-min zobecněný 

xkrát/počet úloh 

lin. kvadr. model 

xkrát/počet úloh 

0/14 13/14 14/14 

Procentuální 

zlepšení při 

nejlepším výpočtu 

minimální zlepšení 

[%] 

maximální zlepšení 

[%] 

průměrné zlepšení 

[%] 

2,2 37,2 17,4 

Výpočetní čas 

minimální 

[sec] 

maximální 

[sec] 

průměrný 

[sec] 

0,0 0,282 0,04 

 

Shrnutím všech výsledků dosažených na základě experimentů EI, lze konstatovat, 

že ve 13 případech bylo nejlepšího řešení z pohledu časové ztráty cestujících dosaženo 

matematickým modelem zobecněného max-min přístupu a lineraizovaným kvadratickým 

modelem. V jednom případě bylo nejlepší řešení dosaženo pouze linearizovaným 

kvadratickým modelem. Nejlepší procentuální zlepšení, kterého bylo v rámci řešení 

dosaženo je 37,2 % u úlohy EI-02_dfm_d. Jak je z výše uvedených výsledků patrné, 

nejlepších výsledků tedy bylo dosaženo na základě linearizovaného kvadratického modelu, 

který je nesložitějším modelem v porovnání se zbývajícími dvěma porovnávanými modely. 

Jak je možné vidět z hodnot výpočetního času, který byl u všech výpočtů evidován, a který 

se pohyboval pod hranicí 1 sekundy, využití složitějšího modelu nepředstavuje větší 

časovou zátěž výpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že byly testovány úlohy reálného 
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rozsahu, lze se domnívat, že linearizovaný kvadratický model je vhodnou variantou 

z doposud představených přístupů pro řešení úloh daného typu v praxi.  

 

V dalším textu bude pozornost zaměřena k výsledkům získaným s linearizovaným 

kvadratickým modelem a tyto experimenty nesou souhrnné označení EII. 

 

4.4.3 Experimenty EII 

 

Cílem experimentů EII je zjistit vztah mezi přesností výsledků a potřebnou dobou 

výpočtu, v závislosti na velikosti kroku použitého při linearizaci kvadratické účelové 

funkce úlohy optimalizace časů příjezdů dopravních prostředků na zastávku. Se 

zvětšujícím se krokem se zmenšuje rozměr úlohy (počet proměnných klesá) a zrychluje se 

řešení. Zároveň však se zvětšujícím se krokem klesá přesnost řešení. V následující části 

jsou uvedeny tabulky, které shrnují výsledky experimentů EII-01 – EII-14 provedené 

s jednotlivými soubory dat 2.1.1 – 2.5.2. V tabulkách jsou shrnuty výsledky těchto 

experimentů s  matematickým modelem uvedeným v kapitole 4.3.2 při různých délkách 

intervalu d . Symbolem „v“ je v tabulkách označeno pole obsahující hodnoty odpovídající 

výchozímu stavu. Každé tabulce předchází stručné označení úlohy, vstupních dat 

a označení výsledků. Tabulky obsahující podrobnější výpis výsledků je opět možné 

dohledat podle označení příslušného výsledku úlohy v elektronické příloze.  

 

V tabulkách je pro každou úlohu uvedena hodnota odpovídající časové ztrátě 

cestujících čekajících na zastávce v [ 1minosoba -× ], při různých délkách intervalu d. Dále 

je v tabulce uváděn rozdíl mezi hodnotami kvadratické účelové funkce, vztah (4.20), která 

je popsána v kapitole 4 a její linearizovanou formou, vztah (4.27), která je taktéž popsána 

v kapitole č. 4. Dalším údajem uváděným v tabulce je hodnota, o kterou je řešení 

linearizovaného kvadratického modelu pro d = 2, 3, 4, 5 horší, než pro hodnotu řešení, kde 

d = 1. Tato hodnota je opět uváděna v [osoba
1min-× ]. Posledním údajem, který tabulka 

poskytuje je doba výpočtu uváděná v minutách. 

 

Tabulka č. 4.17 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Frýdek-Místek - Dobrá. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 
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stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o čtyři úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.16. 

 

Tabulka č. 4. 16: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Frýdek-Místek 

– Dobrá a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EII-01 
Frýdek-Místek – Dobrá, 

dopolední přepravní sedlo 
2.1.1 EII-01_fmd_d 

EII-02 
Dobrá – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 
2.1.2 EII-02_dfm_d 

EII-03 
Frýdek-Místek – Dobrá, večerní 

přepravní sedlo 
2.1.3 EII-03_fmd_v 

EII-04 
Dobrá – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo 
2.1.4 EII-04_dfm_v 
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Tabulka č. 4. 17: Výsledky časové koordinace pro linearizovaný matematický model 

s různou délkou intervalu d  pro směr Frýdek-Místek – Dobrá a pro směr opačný 

Řešené případy 
Časová ztráta 

cestujících 

[osoba 1min-× ] 

  

Rozdíl mezi 
hodnotami 

účelových funkcí  
a a b

11
 

  

Rozdíl vůči 
řešení pro 1d =  

[osoba 1min-× ] 

  

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k 

- 
D

ob
rá

 

d  

EII-01_fmd_d 

v 4536 - - - 

1 3557 0 - 0,015 

2 3561 1 4 0,015 

3 3562 2 5 0,015 

4 3565 7 8 0,016 

5 3569 11 12 0,015 

EII-02_dfm_d 

v 6634  -  -  - 

1 4169 0 - 0,016 

2  4171 1 2 0,016 

3  4172 4 3 0,016 

4  4175 5 6 0,0 

5  4179 6 10 0,015 

EII-03_fmd_v 

v  9923,5 - - - 

1 9098,5 0 - 0,015 

2 9098,5 0,5 0 0,016 

3 9102,5 4 4 0,016 

4 9102,5 7,5 4 0,047 

5 9105,5 12 7 0,016 

EII-04_dfm_v 

v 9529 - - - 

1 6525 0 - 0,015 

2 6525 1 0 0,0 

3 6526 5 1 0,016 

4 6531 5 6 0,015 

5 6533 17 8 0,016 

 

Jak je možné vidět z výsledků uvedených v tabulce č. 4.17, se zvyšující se délkou 

intervalu d se z pohledu časové ztráty cestujících řešení, vůči řešení při intervalu d = 1, 

zhoršuje. V prvním případě je pro nejdelší interval řešení horší přibližně o 0,34%, 

                                                

11 Účelovou funkcí a je rozuměna účelová funkce kvadratická, tedy 2

1

1

2

n

i

i

u
=
å  , účelovou funkcí b je pak 

rozuměna její linearizovaná forma, tedy 
( )

1 1

1

2

m in

j i j

i j

f q z
= =
åå . 
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ve druhém případě o 0,24%, ve třetím případě je pak pro nejdelší interval řešení horší 

o 0,08% a v posledním případě je řešení horší přibližně o 0,12%. Ve všech případech lze 

jednoznačně konstatovat, že bez ohledu na velikost intervalu d, jsou všechna řešení 

obdržená na základě linearizovaného kvadratického modelu lepší, než výchozí stav. Doba 

řešení je pro všechny úlohy pod hranicí 1 sekundy. 

 

Tabulka č. 4.19 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Frýdek-Místek - Chlebovice. Intenzita příchodu cestujících na zastávku 

byla stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o čtyři úlohy, které jsou označeny 

příslušným označením uvedeným v tabulce 4.18. 

 

Tabulka č. 4. 18: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Frýdek-Místek 

– Chlebovice a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EII-05 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

dopolední přepravní sedlo 
2.2.1 EII-05_fmch_d 

EII-06 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 
2.2.2 EII-06_chfm_d 

EII-07 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

večerní přepravní sedlo 
2.2.3 EII-07_fmch_v 

EII-08 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

večerní přepravní sedlo 
2.2.4 EII-08_chfm_v 
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Tabulka č. 4. 19: Výsledky časové koordinace pro linearizovaný matematický model 

s různou délkou intervalu d  pro směr Frýdek-Místek – Chlebovice a ve směru opačném 

Řešené případy 
Časová ztráta 

cestujících 

[osoba 1min-× ] 

  

Rozdíl mezi 
hodnotami 

účelových funkcí  
a a b 

  

Rozdíl vůči 
řešení pro 1d =  

[osoba 1min-× ] 

  

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k 

- 
C

h
le

b
o
v
ic

e 

d  

EII-

05_fmch_d 

v 8282 - - - 

1 5837 0 - 0,015 

2 5838 0 1 0,015 

3 5841 0 4 0,016 

4 5842 2 5 0,016 

5 5851 9 14 0,016 

EII-

06_chfm_d 

v  12625,5 - - - 

1 11525,5 0 - 0,281 

2 11525,5 1,5 0 0,281 

3 11525,5 5 0 0,282 

4  11527,5 6,5 2 0,281 

5  11531,5 6 6 0,266 

EII-

07_fmch_v 

v  8007 - - - 

1 6930 0 - 0,015 

2  6931 1 1 0,015 

3  6936 3 6 0,016 

4  6937 11 7 0,016 

5  6943 12 13 0,0 

EII-

08_chfm_v 

v  7863,5 - - - 

1 6302,5 0 - 0,015 

2  6303,5 1,5 1 0,015 

3  6304,5 6 2 0,015 

4  6307,5 10,5 5 0,016 

5  6308,5 19 6 0,016 

 

Řešení úloh shrnutých ve výše uvedené tabulce č. 4.19 jsou obdobná řešením 

předcházejících úloh. U experimentu č. 5 je řešení pro nejdelší interval horší vůči řešení 

pro interval délky d = 1 přibližně o 0,24%, u úlohy č. 6 je pak toto řešení horší o 0,05%. 

U úlohy č. 7 je zhoršení vůči řešení s intervalem délky d = 1 horší přibližně o 0,19% 

a u úlohy č. 8 je zhoršení přibližně o 0,1%. Ve všech případech se doba výpočtu pohybuje 

shodně pod hranicí 1 sekundy.  
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Tabulka č. 4.21 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Šumperk – Velké Losiny. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o dvě úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.20. 

 

Tabulka č. 4. 20: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Šumperk – 

Velké Losiny a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EII-09 
Šumperk – Velké Losiny, dopolední 

přepravní sedlo 
2.3.1 EII-09_svl_d 

EII-10 
Velké Losiny - Šumperk, dopolední 

přepravní sedlo 
2.3.2 EII-10_vls_d 

 

Tabulka č. 4. 21: Výsledky časové koordinace pro linearizovaný matematický model 

s různou délkou intervalu d  pro směr Šumperk – Velké Losiny a ve směru opačném 

Řešené případy 
Časová ztráta 

cestujících 

[osoba
1min-× ] 

  

Rozdíl mezi 
hodnotami 

účelových funkcí  
a a b 

  

Rozdíl vůči 
řešení pro 1d =  

[osoba
1min-× ] 

  

Doba 

výpočtu 
[sec] 

Š
um

pe
rk

 –
 V

el
ké

 L
os

in
y 

d  

EII-09_svl_d 

v 13837,5 - - - 

1 11373,5 0 - 0,016 

2 11373,5 1,5 0 0,015 

3 11374,5 3 1 0,016 

4 11373,5 4,5 0 0,015 

5 11387,5 0 14 0,015 

EII-10_vls_d 

v  10521 - - - 

1 9425,5 0 - 0 

2  9426,5 0,5 1 0,016 

3  9429,5 1 4 0 

4  9432,5 1,5 7 0,016 

5  9434,5 3 9 0 

 

Řešení úlohy č. 9 je pro interval d = 5 horší přibližně o 0,12% vůči řešení téže úlohy 

s intervalem délky d =1. U úlohy č. 10 je řešení s nejdelší délkou intervalu horší přibližně 
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o 0,10%. Ostatní hodnoty uvedené v tabulce mají obdobný charakter jako 

u předcházejících úloh. 

 

Tabulka č. 4.23 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Bruntál – Andělská Hora. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o dvě úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.22. 

 

Tabulka č. 4. 22: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Bruntál – 

Andělská Hora a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EII-11 Bruntál – Andělská Hora, dopolední 
přepravní sedlo 

2.4.1 EII-11_bah_d 

EII-12 
Andělská Hora - Bruntál, dopolední 

přepravní sedlo 
2.4.2 EII-12_ahb_d 

 

Tabulka č. 4. 23: Výsledky časové koordinace pro linearizovaný matematický model 

s různou délkou intervalu d  pro směr Bruntál – Andělská Hora a ve směru opačném 

Řešené případy 
Časová ztráta 

cestujících 

[osoba
1min-× ] 

  

Rozdíl mezi 
hodnotami 

účelových funkcí  
a a b 

  

Rozdíl vůči 
řešení pro 1d =  

[osoba
1min-× ] 

  

Doba 

výpočtu 
[sec] 

B
ru

nt
ál

 –
 A

nd
ěl

sk
á 

H
or

a 

d  

EII-11_bah_d 

v 25025 - - - 

1 21940 0 - 0,328 

2 21940 0 0 0,312 

3 21944 1 4 0,312 

4 21948 4 8 0,313 

5 21950 0 10 0,328 

EII-12_ahb_d 

v 21711,5 - - - 

1 18029,5 0 - 0,406 

2 18030,5 0,5 1 0,219 

3 18030,5 1 1 0,234 

4 18030,5 3,5 1 0,235 

5 18037,5 0 8 0,234 



 

101 

 

Obě úlohy, č. 11 a č. 12 mají pro interval d = 5 řešení horší přibližně o 0,05% vůči 

řešení s intervalem délky d =1. Doba výpočtu se opět pohybuje pod hranicí 1 sekundy. 

 

Tabulka č. 4.25 shrnuje charakteristické hodnoty výsledků všech úloh, které byly 

řešeny v úseku Frýdek-Místek, MHD. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla 

stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . Jedná se o dvě úlohy, které jsou označeny příslušným 

označením uvedeným v tabulce 4.24. 

 

Tabulka č. 4. 24: Označení úloh pro řešení časové koordinace v úseku Frýdek-Místek, 

MHD 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EII-13 
Slezan 01 – Revoluční, večerní 
přepravní sedlo 

2.5.1 EII-13_sr_v 

EII-14 
Vodárna – Domov důchodců, večerní 
přepravní sedlo 

2.5.2 EII-14_vd_v 

 

Tabulka č. 4. 25: Výsledky časové koordinace pro linearizovaný matematický model 

s různou délkou intervalu d  pro směr Frýdek-Místek, MHD 

Řešené případy 
Časová ztráta 

cestujících 

[osoba
1min-× ] 

  

Rozdíl mezi 
hodnotami 

účelových funkcí  
a a b 

  

Rozdíl vůči 
řešení pro 1d =  

[osoba
1min-× ] 

  

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k,

 M
H

D
 

d  

EII-13_sr_v 

v 2131 - - - 

1 2084 0 - 0,016 

2 2085 1 1 0,016 

3 2085 3 1 0,016 

4 2090 6 5 0,016 

5 2104 6 20 0,016 

EII-

14_vdd_v 

v 3980 - - - 

1 3434 0 - 0,016 

2 3435 1 1 0,015 

3 3435 3 1 0,016 

4 3439 5 5 0,016 

5 3434 6 0 0 
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Řešení poslední dvojice úloh, na kterých byly prováděny experimenty s označením EII 

má obdobný charakter, jako u úloh předcházejících. Zhoršení řešení pro větší délku 

intervalu d = 5 je u úlohy č. 13 přibližně o 1%. U úlohy č. 14 je pak zhoršení pro d = 4 

přibližně o 0,14 procent. Pro d = 5 má řešení hodnotu 3434 osobo-minut a odpovídá řešení 

pro d =1, tato skutečnost nastala s ohledem na zaokrouhlení při celočíselném dělení 

intervalů. 

 

4.4.4 Shrnutí - Experimenty EII 

 

V rámci experimentů EII byla řešena přesnost linerizace kvadratické účelové funkce, 

při různých délkách intervalu d. Cílem experimentů EII bylo zjistit vztah mezi přesností 

výsledků a potřebnou dobou výpočtu, v závislosti na velikosti kroku použitého 

při linearizaci kvadratické účelové funkce úlohy optimalizace časů příjezdů dopravních 

prostředků na zastávku. Se zvětšujícím se krokem se zmenšuje rozměr úlohy (počet 

proměnných klesá) a zrychluje se řešení. Zároveň však se zvětšujícím se krokem klesá 

přesnost řešení. Tabulka č. 4.26 shrnující charakteristické hodnoty vyplývající z řešení 

jednotlivých úloh je uvedeny níže. 

 

Tabulka č. 4. 26: Experimenty EII - shrnutí 

Experimenty EII - shrnutí 

Počet úloh 14 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
5 – 11 spojů 

Rozdíl mezi řešením 

pro d =5 a d =1 

minimální 

[ 1minosoba -× ] 

maximální 

[ 1minosoba -× ] 

průměrný 

[ 1minosoba -× ] 

0 20 9,8 

Výpočetní čas 
minimální 

[sec] 

maximální 

[sec] 

průměrný 

[sec] 

d =1 0 0,406 0,08 

d =5 0 0,328 0,07 

 

Na 14 úlohách bylo opakováno řešení pro intervaly délky d = 1, 2, 3, 4. Na základě 

těchto výsledků lze konstatovat, že zhoršení účelové funkce pro d = 5 vůči hodnotě 

účelové funkce pro d =1 se pohybuje mezi 0,05% – 1%, přičemž doba výpočtu se u všech 
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úloh pohybuje pod hranicí 1 sekundy. Jak je ze všech uvedených tabulek experimentů EII 

zřejmé se zvyšující se délkou kroku, klesá přesnost řešení. Zároveň je však možné 

konstatovat, že výpočetní čas u úloh s menším počtem proměnných, tedy s délkou kroku 

d=5 se neliší podstatně od výpočetního času pro úlohy složitější s délkou kroku d=1. Na 

základě těchto experimentů, lze tedy potvrdit, že pro úlohy reálného rozsahu, lze použít 

linearizovaného kvadratického modelu s délkou kroku d=1, aniž by byl podstatným 

způsobem ovlivněn výpočetní čas. 

V následujících experimentech bude tedy využíván linerizovaný kvadratický model 

s délkou kroku d=1. 

 

 

4.5 Možný přístup k řešení časové koordinaci spojů při 

možné změně výchozího pořadí koordinovaných spojů 

 

V předcházejících kapitolách byly představeny přístupy, na základě kterých lze 

přistupovat k řešení časové koordinace. Společným jmenovatelem všech těchto úloh však 

bylo, že pořadí spojů, které vstupovaly do procesu optimalizace, bylo pevné. Použitý 

matematický model neumožňoval změnu výchozího pořadí spojů. Nebylo tedy možné 

jejich vzájemné pořadí na časové ose měnit.  

 

V následující kapitole bude představen matematický model, který umožňuje vzájemné 

pořadí spojů změnit. Vzhledem ke skutečnosti, že díky změně pořadí spojů může vzrůst 

množina přípustných řešení, lze očekávat získání řešení s lepší hodnotou účelové funkce. 

Cílem následujícího výzkumu je zjistit, zda použití matematického, který bude umožňovat 

změnu výchozího pořadí spojů, přinese zlepšení doposud nejlepšího získaného řešení. Dále 

bude pozornost věnována zjištění, zda rozšíření množiny přípustných řešení, která souvisí 

v tomto případě s dodáním doplňkových podmínek, přinese zvýšení výpočetního času, 

případně, zda je možné úlohy reálného rozsahu s využitím matematického modelu 

s možnou změnou výchozího pořadí spojů úspěšně v přiměřeném čase řešit.  

 

Dříve, než bude přistoupeno k představení matematického modelu, bude pozornost 

věnována teorii, která problematiku řešení úloh „s pořadím“ popisuje. 
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4.5.1 Úloha s pořadím, formulace problému 

 

Úlohou „s pořadím“ rozumíme obecně takovou množinu úloh, kde řešení nebo jeho 

část je dáno pořadím určitých objektů. Tato úloha je opakem úloh, kde je řešení tvořeno 

vybráním množiny objektů z definovaného univerza. Do skupiny úloh s pořadím patří 

mimo jiné velmi známá úloha obchodního cestujícího, kde řešení úlohy je dáno pořadím, 

v kterém jsou navštěvovány jednotlivé vrcholy úplného ohodnoceného neorientovaného 

grafu. Cílem řešení je pak nalezení takového pořadí vrcholů, aby součet ohodnocení hran 

spojujících za sebou následující vrcholy v daném pořadí byl minimální. 

 

Vzhledem k řešení problematiky časové koordinace je opět možné formulovat 

problém následujícím způsobem. V časovém úseku 0t , nt , které označují dvojici fixních 

spojů a které vymezují prostor pro koordinaci, je potřeba určit příjezdy 1n-  spojů. Pro 

každý spoj i , kde 1,..., 1i n= -  je definována nejdříve možná časová poloha ia  a zároveň 

maximální možný časový posun spoje ic  vůči ia  v kladném směru na časové ose. V rámci 

hodnot ,i ia c  může docházet k situacím, kdy příjezd spoje i  může předcházet příjezd 

spoje, ale může ho také následovat. Může však nastat i situace, kdy mezi příjezdy spojů 

,i k  může přijíždět ještě jiný spoj a příjezdy spojů ,i k  tedy po sobě nemusejí 

bezprostředně následovat. Situace modelující změnu příjezdu spojů je zachycena 

na obrázcích 4.09 a 4.10. 

 

Obr. č. 4. 09: Časové polohy příjezdů spojů it  a kt , za předpokladu, že it předchází kt  

 

 

Obr. č. 4. 10: Časové polohy příjezdů spojů it  a kt , za předpokladu, že kt  předchází it  
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Cílem je, v rámci daných omezení, stanovit konkrétní časy příjezdů jednotlivých spojů 

tak, aby celkové časové ztráty náhodně přicházejících cestujících byly minimální. 

 

Jestliže označíme symbolem ( )i k
t , pro 1,..., 1i n= - , kde ( )i k  je chápán jako index 

spoje, který přijíždí na zastávku jako k-tý, kde 1,..., 1k n= - , pak časové ztráty cestujících 

přicházejících na zastávku mezi příjezdy spojů ( )1i k
t -  a ( )i k

t  lze vyjádřit jako

( ) ( )( )2

1

1

2
i k i k

f t t -× × - , kde f  je intenzita přicházejících cestujících na zastávku za jednotku 

času. Za předpokladu, že ( ) 00i
t t=  a ( ) ni n

t t= , pak lze celkovou časovou ztrátu cestujících 

přicházejících na zastávku vyjádřit jako ( ) ( )( )2

1
12

n

i k i k
k

f
t t -

=

× -å . 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti časové koordinace spojů veřejné hromadné 

dopravy je nejmenší uvažovanou jednotkou 1 minuta, je možné nahradit výše uvedený 

kvadratický člen na základě následující úvahy. Pro každou minutu nacházející se mezi 

dvojicí příjezdů ( )1i k
t -  a ( )i k

t  bude zavedena jedna proměnná. Tedy ( ), 0,1
i k j

u Î , 

pro 
max1,..., ; 1,...,i n j t= = , kde maxt  je maximální možný čas, který může nastat mezi 

příjezdy spojů. Na základě této úvahy lze napsat vztah ( ) ( ) ( )

max

1
1

t

i k i k i k j
j

t t u-
=

- =å . 

 

Na základě skutečnosti, že přírůstek kvadratické funkce za jednotku času 

na jednotkovém intervalu 1,t t- lze vypočíst jako ( ) ( )2 2
1 2 1t t t- - = -  a za předpokladu, 

že proměnné ( )i k j
u , pro 

max1,...,j t=  modelují překrytí v intervalu ( ) ( )

1

1 1

,
j j

i k t i k t
t t

u u
-

= =
å å , pak 

kvadratický výraz ( ) ( )( )2

1i k i k
t t --  lze nahradit výrazem ( ) ( )

max

1

2 1
t

i k j
j

j u
=

- ×å . Celkový čas 

čekání cestujících lze tedy vyjádřit výrazem ( ) ( )

max

1 1

2 1
2

n t

i k j
k j

f
j u

= =

- ×åå , který je lineární. 

Hodnotu maxt  je možné nahradit hodnotou ( )( )m i k , pro 1,...,k n= , která nabývá pro 

konkrétní hodnoty těchto tvarů: 
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( )( ) ( ) ( ) 01 1
1

i i
m i a c t= + -  

( )( ) ( ) ( ) 0i k i k
m i k a c t= + - ,  2,..., 1pro k n= -  

( )( ) ( ) 0i n
m i n t t= -

 

 

4.5.2 Matematický model úlohy časové koordinace spojů 

s volným pořadím příjezdů spojů 

 

V následujícím textu bude představen a podrobně popsán matematický model, který 

slouží k řešení problematiky časové koordinace spojů s volným pořadím spojů. Lze ho 

použít pro řešení úloh, kde lze uvažovat se změnou výchozího pořadí příjezdů spojů, které 

jsou předmětem koordinace. V tomto matematickém modelu je uvažováno, na rozdíl 

od předcházejících přístupů, s pevným číslováním spojů od 0 do n+1, kde indexy 

1,..., 1n-  odpovídají volným příjezdům spojů. 

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1n+  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž n-1 příjezdů spojů je 

volných, 

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje    [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose vůči ix
 

          
 [ ]min , 

ix  proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic     [ ]min , 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj    [ ]min , 

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj   [ ]min , 

( )m k  počet dělících bodů, které jsou použity pro aproximaci k-tého členu účelové funkce, 

i kw  bivalentní proměnná modelující skutečnost, zda spoj i  přímo předchází, či 

nepředchází spoj k , 
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k ju  proměnná sloužící k aproximaci k-tého členu kvadratické účelové funkce 

po částech lineární funkcí. 

 

Dříve, než bude představen samotný matematický model, je potřeba věnovat pozornost 

popisu proměnné 
i kw . Tato bivalentní proměnná je definovaná pro: 

 

0, 1,..., 1i k n= = - , 

1,..., 1,i n k n= - = , 

1,..., 1, 1,..., 1, , i k ki n k n k i a a c= - = - ¹ < + . 

 

Bivalentní proměnná může nabývat hodnot { }0,1  s následujícím významem: 

0i kw =  spoj i  nebude přímo předcházet spoj k , 

1i kw =  spoj i  bude přímo předcházet spoj k . 

 

Logická funkce exists ( )x , která je v zápisu matematického modelu použita nabývá 

hodnoty 1 (true, pravda) pokud položka ( )x  existuje. V opačném případě nabývá hodnoty 

0 (false, nepravda). 

 

Matematický model časové koordinace spojů s volným pořadím příjezdů spojů má 

tvar: 

 

Min  ( )
( )

1 1

1
2 1

2

m kn

k j

i j

f j u
= =

- ×å å             (4.34) 

za podmínek 

( ) ( )
( )

0 0 0

1

1
m k

k k k j n k

j

x a t u t t w
=

+ - £ + - × -å   1,..., 1pro k n= - , kde ( )0kexists w        (4.35) 

( ) ( )
( )

0 0 0

1

1
m k

k k k j n k

j

x a t u t t w
=

+ - ³ - - × -å  1,..., 1pro k n= - , kde ( )0kexists w        (4.36) 

( ) ( )
( )

0

1

1
m k

k k i i k j n ik

j

x a x a u t t w
=

+ - - £ + - × -å  
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1,..., 1; 1,..., 1pro i n k n= - = - , kde ( )ikexists w            (4.37) 

( ) ( )
( )

0

1

1
m k

k k i i k j n ik

j

x a x a u t t w
=

+ - - ³ - - × -å  

1,..., 1; 1,..., 1pro i n k n= - = - , kde ( )ikexists w                 (4.38) 

( ) ( )
( )

0

1

1
m n

n i i n j n in

j

t a x u t t w
=

- - £ + - × -å   1,..., 1pro i n= - , kde ( )inexists w        (4.39) 

( ) ( )
( )

0

1

1
m n

n i i n j n in

j

t a x u t t w
=

- - ³ - - × -å   1,..., 1pro i n= - , kde ( )inexists w        (4.40) 

( )

1

0

1

ik

n

ik

i
exists w

w
-

=

=å       1,...,pro k n=          (4.41) 

( )
1

1

ik

n

ik

k
exists w

w
=

=å       0,..., 1pro i n= -               (4.42) 

1k ju £       1,..,pro k n= , 1,.., ( )j m k=          (4.43) 

ii
cx £       1,.., 1pro i n= -           (4.44) 

, 0k ju ³       1,..,pro k n= , 1,.., ( )j m k=          (4.45) 

ix Z +Î       1,.., 1pro i n= -           (4.46) 

{ }0,1ikw Î      0,.., 1; 1,..., ; ikpro i n k n exists w= - =         (4.47) 

 

Účelová funkce (4.34) je linearizovanou formou kvadratického výrazu 

( ) ( )( )2

1
1

1

2

n

i k i k
k

f t t -
=

× × -å , který představuje celkový čas čekání cestujících přicházejících 

s intenzitou f na příslušnou zastávku. Tato účelová funkce byla po částech linearizována 

zavedením proměnných ( ),i k j
u , pro ( )( )1,.., ; 1,...,k n j m i k= = , které odpovídají v modelu 

proměnné k ju . Podmínky (4.35) a (4.36) vymezují rozdíl mezi časem příjezdu počátečního 

fixního spoje bezprostředně následujícím časem příjezdu dalšího spoje. Podmínky (4.37) 

a (4.38) vymezují rozdíl mezi časem příjezdu k-tého spoje a toho spoje, který jeho příjezdu 

bezprostředně předchází. Dvojice podmínek (4.39) a (4.40) vymezuje rozdíl mezi časem 

příjezdu posledního fixního spoje a spoje, který jeho čas příjezdu bezprostředně předchází. 

Podmínky (4.41) zabezpečují, že každý spoj 1,...,k n=  je předcházen právě jedním 
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spojem. Podmínky (4.42) zabezpečují, že každý spoj 0, ..., 1i n= -  je přímo následován 

právě jedním spojem. Podmínky (4.43) vymezují velikost pomocné proměnné 
k ju . 

Podmínky (4.44) zabezpečují, že posun spojů bude omezen. Podmínky (4.45) – (4.47) jsou 

podmínkami obligatorními. Důležitou poznámkou je, že zatímco v počátečních úvahách je 

symbol k označením pořadí příjezdu spoje, v modelu je symbol k, indexem. 

 

4.5.3 Výpočetní experimenty s matematickým modelem úlohy 

časové koordinace spojů s volným pořadím příjezdů spojů 

- Experimenty EIII 

 

Cílem výpočetních experimentů EIII je zjistit, zda využitím linearizovaného 

kvadratického modelu s délkou kroku d =1 s volným pořadím příjezdů spojů bude získáno 

lepších výsledků, než při použití téhož modelu s pevným pořadím příjezdů spojů s délkou 

kroku d =1. Dále bude pozornost věnována zjištění, zda rozšíření množiny přípustných 

řešení, která souvisí v tomto případě s dodáním doplňkových podmínek, přinese zvýšení 

výpočetního času, případně, zda je možné úlohy reálného rozsahu s využitím 

matematického modelu s možnou změnou výchozího pořadí spojů úspěšně v přiměřeném 

čase řešit. 

 

V následující podkapitole budou prezentovány výpočetní experimenty s označením 

EIII, které byly provedeny s matematickým modelem uvedeným v kapitole 4.5.2. Jedná se 

o linearizovaný kvadratický model s délkou kroku d =1 s volným pořadím příjezdů spojů. 

Tyto experimenty byly provedeny na 22 úlohách, jejichž podrobný popis vstupních dat lze 

nalézt v tištěných přílohách. Jako v předchozích případech budou v textu prezentovány 

pouze charakteristické hodnoty výsledků. Úplné tabulky výsledků je pak možné nalézt 

v elektronické příloze. Každé úloze je opět přiřazeno příslušné označení vstupních dat 

a příslušné označení výsledku úlohy. V každé tabulce jsou uvedeny hodnoty odpovídající 

výchozímu stavu a řešení získaného na základě linearizovaného kvadratického modelu, 

na základě kterého byla doposud získávána nejlepší řešení. V tabulkách jsou tedy uváděny 

hodnoty minimální diference mezi sousedními spoji v minutách, rozptyl intervalů mezi 

sousedními spoji, časová ztráta cestujících čekajících na zastávce, procentuální zlepšení 
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vůči výchozímu stavu v procentech a doby výpočtu v sekundách. Intenzita příchodu 

cestujících na zastávku byla stanovena na 1 1minosoba -é ù×ë û . 

 

Tabulka č. 4. 27: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek – 

Dobrá a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 

Označení 
vstupních 

dat 

Označení 
výsledků 

EIII-01 
Frýdek-Místek – Dobrá, dopolední 

přepravní sedlo 
2.1.1 EIII-01_fmd_d 

EIII-02 
Dobrá – Frýdek-Místek, dopolední 

přepravní sedlo 
2.1.2 EIII-02_dfm_d 

EIII-03 
Frýdek-Místek – Dobrá, večerní 

přepravní sedlo 
2.1.3 EIII-03_fmd_v 

EIII-04 
Dobrá – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo 
2.1.4 EIII-04_dfm_v 

 

Tabulka č. 4. 28: Tabulka výsledů experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek – Dobrá a 

ve směru opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k 

- 
D

ob
rá

 

EIII-

01_fmd_d 

výchozí stav 0 210,24 4536 0 - 

lin. kvadr. model d=1 19 14,44 3557 21,58 0,015 

volné pořadí spojů 19 14,04 3555 21,63 0,812 

EIII-

02_dfm_d 

výchozí stav 0 600,69 6634 0 - 

lin. kvadr. model d=1 13 52,91 4169 37,2 0,015 

volné pořadí spojů 29 0,25 3932 40,73 1,093 

EIII-

03_fmd_v 

výchozí stav 2 808,21 9923,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 14 643,21 9098,5 8,3 0,016 

volné pořadí spojů 21 252,41 7144,5 28,0 0,703 

EIII-

04_dfm_v 

výchozí stav 2 843,04 9529 0 - 

lin. kvadr. model d=1 4 242,24 6525 31,5 0,015 

volné pořadí spojů 11 222,04 6424 32,58 0,828 

 

Tabulka č. 4.28 shrnuje výsledky experimentů EIII na úlohách řešených ve směru 

Frýdek-Místek – Dobrá. Jak je možné z této tabulky vidět ve všech čtyřech prezentovaných 
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případech bylo díky matematickému modelu s volným pořadím spojů zlepšeno řešení 

z pohledu časové ztráty cestujících čekajících na spoj. U úloh EIII-01_fmd_d a EIII-

04_dfm_v se jedná o poměrně malé zlepšení. U úloh zbývajících se však jedná o větší 

zlepšení doposud nejlepšího řešení, u úlohy EIII-03_fmd_v dokonce o přibližně 20%. 

 

Tabulka č. 4. 29: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek – 

Chlebovice a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EIII-05 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

dopolední přepravní sedlo 
2.2.1 EIII-05_fmch_d 

EIII-06 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 
2.2.2 EIII-06_chfm_d 

EIII-07 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

večerní přepravní sedlo 
2.2.3 EIII-07_fmch_v 

EIII-08 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

večerní přepravní sedlo 
2.2.4 EIII-08_chfm_v 

 

Tabulka č. 4. 30: Tabulka výsledů experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek – 

Chlebovice a ve směru opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta  

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k 

- 
C

h
le

b
o
v
ic

e 

EIII-

05_fmch_d 

výchozí stav 6 592,00 8282 0 - 

lin. kvadr. model d=1 24 48,67 5837 29,52 0,016 

volné pořadí spojů 24 48,22 5835 29,55 0,766 

EIII-

06_chfm_d 

výchozí stav 6 1274,47 12625,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 13 907,81 11525,5 8,71 0,282 

volné pořadí spojů 31 398,47 9997,5 20,82 2,188 

EIII-

07_fmch_v 

výchozí stav 6 319,76 8007  0  - 

lin. kvadr. model d=1  22  104,36 6930   13,5  0,016 

volné pořadí spojů 14 92,76 6872 14,18 0,484 

EIII-

08_chfm_v 

výchozí stav 4 556,79 7863,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 17 218,43 6302,5 19,9 0,016 

volné pořadí spojů 17 98,07 5640,5 28,27 0,703 

 



 

112 

 

Tabulka č. 4.29 podává formace o příslušném označení odpovídajícím úlohám řešeným 

ve směru Frýdek-Místek – Chlebovice. Tabulka č. 4.30 shrnuje výsledky experimentů EIII. 

Jak je možné z tabulky vidět, ve všech případech bylo opět získáno na základě 

matematického modelu s volným pořadím spojů lepších výsledků oproti doposud 

nejlepším řešením získaným na základě linearizovaného kvadratického modelu. U dvou 

úloh (EIII-05_fmch_d, EIII-07_fmch_v) se opět jedná o poměrně malé zlepšení 

u zbývajících dvou (EIII-06_chfm_d, EIII-08-chfm_v) se jedná o zlepšení významnější. 

U úlohy EIII-06_chfm_d je zlepšení vůči linearizovanému kvadratickému modelu 

o přibližně 12% z pohledu časové ztráty cestujících, u úlohy EIII-08-chfm_v je hodnota 

účelové funkce zlepšena vůči linearizovanému kvadratickému modelu přibližně o 10%. 

 

Tabulka č. 4. 31: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Šumperk – Velké 

Losiny a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 

Označení 
vstupních 

dat 

Označení 
výsledků 

EIII-09 
Šumperk – Velké Losiny, dopolední 

přepravní sedlo 
2.3.1 EIII-09_svl_d 

EIII-10 
Velké Losiny - Šumperk, dopolední 

přepravní sedlo 
2.3.2 EIII-10_vls_d 

 

Tabulka č. 4. 32: Tabulka výsledů experimentů EIII v úseku Šumperk – Velké Losiny 

a ve směru opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

Š
um

pe
rk

 -
 V

el
ké

 
L

o
si

n
y

 

EIII-

09_svl_d 

výchozí stav 15 1083,67 13837,5 0 -  

lin. kvadr. model d=1 32 379,67 11373,5 17,8  0,1 

volné pořadí spojů 31 333,10 11210,5 18,98 0,265 

EIII-

10_vls_d 

výchozí stav 24 462,96 10521 0 - 

lin. kvadr. model d=1  61  0,24 9425,5 10,41 0,0 

volné pořadí spojů 61 0,24 9425,5 10,41 0,508 

 

Tabulka č. 4.31 opět shrnuje informace týkající se příslušného označení úloh 

vstupujících do experimentů EIII, tentokráte ve směru Šumperk – Velké Losiny. Tabulka 

č. 4.32 uvádí výsledky experimentů EIII. U těchto dvou výše uvedených došlo v jednom 
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případě (EIII-09_svl_d) k nepatrnému zlepšení doposud nejlepšího dosaženého řešení, 

konkrétně o 1%. V druhém případě (EIII-10_vls_d) zůstala hodnota účelové funkce 

nezlepšena. 

 

Tabulka č. 4. 33: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Bruntál – 

Andělská Hora a ve směru opačném 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 

Označení 
vstupních 

dat 

Označení 
výsledků 

EIII-11 
Bruntál – Andělská Hora, dopolední 
přepravní sedlo 

2.4.1 EIII-11_bah_d 

EIII-12 
Andělská Hora - Bruntál, dopolední 
přepravní sedlo 

2.4.2 EIII-12_ahb_d 

 

Tabulka č. 4. 34: Tabulka výsledů experimentů EIII v úseku Bruntál – Andělská Hora 

a ve směru opačném 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[% ] 

Doba 

výpočtu 
[min] 

B
ru

nt
ál

 -
 A

nd
ěl

sk
á 

H
o
ra

 

EIII-

11_bah_d 

výchozí stav 0 3198,98 25025 0 - 

lin. kvadr. model d=1 30 2317,55 21940 12,3 0,0 

volné pořadí spojů 56 146,12 14340 42,70 4,016 

EIII-

12_ahb_d 

výchozí stav 28 1795,60 21711,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 68 322,80 18029,5 17,0 0,0 

volné pořadí spojů 68 322,80 18029,5 17,0 1,516 

 

Tabulka č. 4.33 obsahuje informace týkající se příslušného označení úloh vstupujících 

do experimentů EIII, tentokráte ve směru Bruntál – Andělská Hora. Tabulka č. 4.34 pak 

uvádí výsledky experimentů EIII. V jednom případě (EIII-1_bah_d) došlo k podstatnému 

zlepšení doposud nejlepšího dosaženého řešení, konkrétně o přibližně 30%. Ve druhém 

případě (EIII-10_vls_d) pak zůstala hodnota účelové funkce opět nezlepšena. 
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Tabulka č. 4. 35: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek, MHD 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 

Označení 
vstupních 

dat 

Označení 
výsledků 

EIII-13 Slezan 01 – Revoluční, večerní 
přepravní sedlo 

2.5.1 EIII-13_sr_v 

EIII-14 
Vodárna – Domov důchodců, večerní 

přepravní sedlo 
2.5.2 EIII-14_vdd_v 

 

Tabulka č. 4. 36: Tabulka výsledů experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek, MHD 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta 

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k,

 
M

H
D

 

EIII-

13_sr_v 

výchozí stav 15 27,88 2131 0 - 

lin. kvadr. model d=1 17 17,43 2084 2,2 0,0 

volné pořadí spojů 17 17,43 2084 2,2 0,578 

EIII-

14_vdd_v 

výchozí stav 12 184,98 3980 0 - 

lin. kvadr. model d=1 19 29,98 3434 13,7 0,0 

volné pořadí spojů 19 29,98 3434 13,7 0,125 

 

Dvojice tabulek č. 4.35 a 4.36 se týkají řešeného úseku Frýdek-Místek, MHD. Tabulka 

č. 4.35 udává informace týkající se jednotlivých případů spadajících do této oblasti. 

Tabulka č. 4.36 pak shrnuje dosažené výsledky experimentů EIII. U dvojice případů EIII-

13_sr_v, EIII-14_vd_v nedošlo ke zlepšení účelové funkce ani u jednoho z případů. Řešení 

získané na základě matematického modelu s volným pořadím spojů potvrdilo nejlepší 

možné řešení získané na základě linearizovaného kvadratického modelu. 

 

Tabulka č. 4. 37: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek, 

MHD, varianty 1 - 4 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 

Označení 
výsledků 

EIII-15 Frýdek-Místek, MHD, varianta 1 3.1 EIII-15_sro_v 

EIII-16 Frýdek-Místek, MHD, varianta 2 3.2 EIII-16_srp_v 

EIII-17 Frýdek-Místek, MHD, varianta 3 3.3 EIII-17_srq_v 

EIII-18 Frýdek-Místek, MHD, varianta 4 3.4 EIII-18_srr_v 
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Tabulka č. 4. 38: Tabulka výsledů experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek, MHD, 

varianty 1 – 4 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl     

[-] 

Časová 
ztráta  

[os-min] 

Zlepšení          
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k,

 M
H

D
, 

v
ar

ia
n
ty

 1
 -

 4
 

EIII-15_sro_v 

výchozí stav 5 125,96 5508 0 - 

lin. kvadr. model d=1 14 74,89 5125 6,95 0,013 

volné pořadí spojů 14 63,02 5036 8,57 0,922 

EIII-16_srp_v 

výchozí stav 4 278,40 6345,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 12 123,79 5319,5 16,17 0,013 

volné pořadí spojů 12 123,79 5319,5 16,17 6,015 

EIII-17_srq_v 

výchozí stav 3 306,64 5628 0 - 

lin. kvadr. model d=1 16 53,81 4327 23,12 0,0 

volné pořadí spojů 16 53,64 4326 23,13 1,25 

EIII-18_srr_v 

výchozí stav 1 608,47 9047,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 18 339,58 7837,5 13,37 0,0 

volné pořadí spojů 18 339,58 7837,5 13,37 0,422 

 

Tabulka č. 4.37 shrnuje informace o datech týkajících se experimentů EIII, ve směru 

Frýdek-Místek, MHD (varianta 1-4). Získané výsledky jsou pak prezentovány a přehledně 

srovnány v tabulce č. 4.38. Při porovnání hodnot časových ztrát cestujících u jednotlivých 

případů, je zřejmé, že u dvou úloh došlo ke zlepšení doposud nejlepšího dosaženého řešení. 

Těchto zlepšení bylo dosaženo u úloh EIII-15_sro_v, EIII-17_srq_v a jedná se o minimální 

hodnotu zlepšení. 

 

Tabulka č. 4. 39: Označení úloh pro řešení experimentů EIII v úseku Frýdek-Místek, 

MHD, varianty 5 - 8 

Číslo 
experimentu 

Název úlohy 
Označení 

vstupních dat 
Označení 
výsledků 

EIII-19 Frýdek-Místek, MHD, varianta 5 3.5 EIII-19_srs_d 

EIII-20 Frýdek-Místek, MHD, varianta 6 3.6 EIII-16_srt_d 

EIII-21 Frýdek-Místek, MHD, varianta 7 3.7 EIII-17_sru_v 

EIII-22 Frýdek-Místek, MHD, varianta 8 3.8 EIII-18_srv_d 
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Tabulka č. 4. 40: Tabulka výsledů experimentu EIII v úseku Frýdek-Místek, MHD, 

varianty 5 – 8 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Rozptyl 

[-] 

Časová 
ztráta  

[os-min] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 
[sec] 

F
rý

de
k-

M
ís

te
k,

 M
H

D
, 

v
ar

ia
n
ty

 5
 -

 8
 

EIII-19_srs_d 

výchozí stav 10 364,00 5250,5 0 - 

lin. kvadr. model d=1 12 284,67 4893,5 6,80 0,015 

volné pořadí spojů 9 248,67 4731,5 9,88 0,344 

EIII-20_srt_d 

výchozí stav 5 439,36 5618 0 - 

lin. kvadr. model d=1 15 234,02 4694 16,44 0,0 

volné pořadí spojů 15 234,02 4694 16,44 0,343 

EIII-21_sru_v 

výchozí stav 1 141,32 5460 0 - 

lin. kvadr. model d=1 6 99,15 4975 8,88 0,016 

volné pořadí spojů 8 97,93 4961 9,14 3,391 

EIII-22_srv_d 

výchozí stav 10 314,43 5166 0 - 

lin. kvadr. model d=1 12 157,43 4464 13,59 0,015 

volné pořadí spojů 8 97,77 4191 18,87 0,625 

 

Tabulky č. 4.39 a 4.40 se vztahují poslední čtyřem experimentům provedeným v rámci 

experimentů EIII. Jedná se o úlohy z množiny úloh Frýdek-Místek, MHD (varianta 5 – 8). 

Tabulka č. 4.39 shrnuje informace o jednotlivých úlohách, tabulka č. 4.40 pak uvádí 

přehled dosažených výsledků. U třech úloh bylo dosaženo zlepšení dosud nejlepšího 

dosaženého řešení (toto řešení bylo v předchozích experimentech získáno na základě 

linearizovaného kvadratického modelu). U úlohy EIII-19_srs_d se jedná o zlepšení 3%, 

u úlohy EIII-21_sru_v činí zlepšení 1% a u úlohy EIII-22_srv_d činí zlepšení přibližně 5%. 

 

4.5.4 Shrnutí  - Experimenty EIII 

 

Cílem experimentů EIII bylo zjistit, zda využitím linearizovaného kvadratického 

modelu s délkou kroku d =1 s volným pořadím příjezdů spojů bude získáno lepších 

výsledků, než při použití téhož modelu s pevným pořadím příjezdů spojů s délkou kroku 

d =1. Dále byla pozornost věnována zjištění, zda rozšíření množiny přípustných řešení, 

která souvisí v tomto případě s dodáním doplňkových podmínek, přinese zvýšení 

výpočetního času, případně, zda je možné úlohy reálného rozsahu s využitím 

matematického modelu s možnou změnou výchozího pořadí spojů úspěšně v přiměřeném 

čase řešit. 
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V rámci výše uvedené podkapitoly 4.5.3. byly provedeny výpočetní experimenty na 22 

úlohách, jejichž výsledky jsou prezentovány v tabulkách 4.27 – 4.40. Všechny výpočetní 

experimenty byly prováděny s matematickým modelem s volným pořadím příjezdů spojů.  

 

Shrnutí dosažených výsledků je provedeno v tabulce č. 4.41. 

 

Tabulka č. 4. 41: Experimenty EIII - shrnutí 

Experimenty EIII - shrnutí 

Počet úloh 22 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
5 – 23 spojů 

Nejlepší dosažené 
řešení 

lin. kvadr. model,  

pevné pořadí spojů 

xkrát/počet úloh 

lin. kvadr. model,  

volné pořadí spojů 

xkrát/počet úloh 

7/22 7+15/22 

Procentuální 
zlepšení doposud 

nejlepšího výpočtu, 

pokud došlo ke 
zlepšení 

minimální zlepšení 

[%] 

maximální zlepšení 

[%] 

průměrné zlepšení 

[%] 

0,01 30,4 5,83 

Výpočetní čas 
minimální 

[sec] 

maximální 

[sec] 

průměrný 

[sec] 

pevné pořadí spojů 0 0,282 0,026 

volné pořadí spojů 0,016 6,015 1,23 

 

U 7 úloh bylo s pomocí matematického modelu s volným pořadím spojů získáno stejné 

řešení jako při použité matematického modelu s pevným pořadím spojů. U 15 úloh bylo 

doposud nejlepší dosažené řešení ještě vylepšeno a hodnota účelové funkce tedy poklesla. 

U některých zlepšení se jednalo o poměrně nízká procentuální zlepšení v řádu jednotek 

procent. U několika úloh však bylo dosaženo podstatného zlepšení o 20% či 30% vůči 

doposud nejlepšímu řešení, které bylo získáno na základě linearizovaného kvadratického 

modelu. Z tabulek je též možné vyčíst, že zatímco řešení linearizovaného kvadratického 

modelu si vždy vyžádalo dobu výpočtu pohybující se pod hranicí 1 sekundy, u řešení úloh 

s pomocí matematického modelu s volným pořadím příjezdu spojů se doby výpočtu 

několikrát pohybovala i nad hranicí 1 sekundy. 
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4.6 Možný přístup k řešení časové koordinace zohledňující 

podmínky respektující dodržování bezpečnostních 

přestávek řidičů 

 

Časová koordinace spojů je proces, do kterého vstupují data vycházející z reálného 

provozu. Je proto nezbytné zaměřit pozornost na skutečnost, aby všechna omezení, která se 

v reálném provozu, resp. v praxi vyskytují, byla náležitým způsobem zapracována 

do matematických modelů. V předešlých kapitolách již byly zmíněny podmínky, týkající 

se provázání posunů odjezdů, resp. příjezdů spojů, u těch případů, kdy jsou skupiny spojů 

obsluhovány týmž vozidlem. V této kapitole bude pozornost věnována dalšímu omezení, 

které vychází z reálného provozu. Jedná se o požadavek nenarušení bezpečnostní 

přestávky, která je do turnusů řidičů zařazována tak, aby po každých 4 hodinách jízdy byl 

řidiči umožněn časový prostor pro odpočinek v délce trvání 10 – 30 minut, přičemž tato 

přestávka smí nabývat pouze izolovaných hodnot. 

 

4.6.1 Matematický model s podmínkami zabezpečujícími 

respektování bezpečnostních přestávek řidičů 

 

Matematický model, který je v této kapitole uveden, byl již představen dříve v kapitole 

4.3. Do tohoto matematického modelu byly doplněny podmínky, které zajistí, že posun 

odjezdů, resp. příjezdů spojů bude umožněn pouze v některých ze dvou intervalů. Toto 

zajistí dvojice podmínek č. 4.52 a 4.53. Situaci je možné vidět na níže uvedeném obrázku 

č. 4.09. 

 

 

Obr. č. 4. 11: Možné časy příjezdů spojů ti s ohledem na polohu bezpečnostní přestávky 
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Jak je z obrázku č. 4.11 dobře vidět, posun konkrétního spoje může být uskutečněn 

pouze v intervalech ,i i ia a c+  nebo ,i i i i ia s c a r+ + + . Mezi těmito intervaly se nachází 

bezpečnostní přestávka, která musí být v rámci příslušného turnusového příkazu 

zachována.  

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1n+  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž n-1 příjezdů spojů je 

volných, 

ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje    [ ]min , 

ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose [ ]min , 

ix  je proměnná modelující posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose, může 

nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu 0, ic  a nebo ,i i ic s r+   [ ]min , 

0t  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj    [ ]min , 

nt  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj   [ ]min , 

( )m i  počet dělících bodů, které aproximují i-tý člen kvadratické funkce, 

iu  pomocná proměnná modelující čas čekání mezi příjezdy vozidel 1it - a it , pro

1, ...,i n=           [ ]min , 

is  délka přestávky (BPPOD), která musí být zachována   [ ]min , 

i ia r+  nejzazší časová poloha, do které je možné posunout odjezd spoje za přestávku 

délky is           [ ]min , 

{ }0,1iy Î  bivalentní proměnná umožňující modelování dvou rozdílných situací [ ]min , 

pokud: 

 

· 1iy = , posun příjezdů, resp. odjezdů spojů je limitován podmínkami i ix r£  

a i i ix c s³ + , 

· 0iy = , posun příjezdů, resp. odjezdů spojů je nezáporný 0³
i
x  a je menší než 

maximální dovolená hodnota posunu příjezdu, odjezdu spoje ic , tedy ii
cx £ . 
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Matematický model doplněný o podmínky pro nenarušení bezpečnostní přestávky má 

tvar: 

 

Min   ( )
( )

1 1

1
2 1

2

m in

i j

i j

f j u
= =

- ×å å            (4.48) 

za podmínek   

(1)

1 1 0 1

1

m

j

j

x a t u
=

+ - =å               (4.49) 

( )

1 1

1

m i

i i i i i j

j

x a x a u- -
=

+ - - =å    2,.., 1pro i n= -          (4.50) 

( )

1 1

1

m n

n n n n j

j

t x a u- -
=

- - =å              (4.51) 

iiii
yscx )( +³     1,.., 1pro i n= -          (4.52) 

iiiii ycrcx )( -+£    1,.., 1pro i n= -          (4.53) 

1i ju £      1,..,pro i n= , 1,.., ( )j m i=         (4.54)   

ix Z +Î     1,.., 1pro i n= -
         

(4.55) 

0i ju ³      1,..,pro i n= , 1,.., ( )j m i=
        

(4.56) 

{ }1,0Îiy     1,.., 1pro i n= -          (4.57) 

 

Výraz (4.48) představuje linearizaci původní nelineární funkce. Vztah ( )1i it t --  byl 

v účelové funkci substituován pomocnou proměnnou iu , lze tedy napsat 

( )2 2

1

1 1

1 1

2 2

n n

i i i

i i

f t t f u-
= =

- =å å . Tato účelová funkce byla v popisovaném matematickém 

modelu linearizována zavedením nových proměnných i ju  pro každé ( )1, ...,j m i=  a pro 

každé 1, ...,i n= , kde ( )m i  označuje počet dělících bodů pro každý z n  intervalů, kterými 

je kvadratická funkce aproximována. Zároveň musí platit, že 
( )

1

m i

i j i

j

u u
=

=å , pro 1,...,i n= .  

Jestliže uvažujeme dělení všech intervalů na celé minuty, můžeme hodnoty ( )m i , pro 

1,...,i n=  vyjádřit jako: 

 



 

121 

 

( ) 1 1 01m a r t= + -  

( ) 1i i im i a r a -= + - ,  2,..., 1pro i n= -  

( ) 1n nm n t a -= -
 

 

Podmínky (4.49) – (4.51) vymezují rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími časy příjezdů 

spojů. Tento rozdíl je určován relací mezi proměnnými 
i ju  a ix . Podmínky (4.52) a (4.53) 

zajištují respektování bezpečnostních přestávek. Podmínky (4.54) vymezuje velikost 

pomocné proměnné. Podmínky (4.55 – 4.57) jsou obligatorními podmínkami, [4]. 

 

4.6.2 Výpočetní experimenty s matematickým modelem 

respektujícím dodržování bezpečnostních přestávek 

řidičů - Experimenty EIV 

 

Cílem experimentů EIV je provést výzkum vlivu doplňkových podmínek na efektivitu 

metod řešení úlohy optimalizace času příjezdu dopravních prostředků na zastávku. 

Využitím prostoru za bezpečnostní přestávkou dojde ke zvětšení množiny přípustných 

řešení, proto je zároveň cílem zjistit, zda toto zvětšení množiny přípustných řešení umožní 

získání lepších výsledků časové koordinace příjezdů vozidel na zastávku. Dále pak bude 

pozornost věnována skutečnosti, zda dodání doplňkových podmínek umožňujících posun 

příjezdů spojů za bezpečnostní přestávku nezpůsobí podstatnou změnu v dobách výpočtu 

a zda je tedy možné obdobné úlohy s úspěchem řešit. 

 

V následujících tabulkách č. 4.42 – 4.49 jsou shrnuty výsledky experimentů EIV-01 – 

EIV-08 s výše uvedeným matematickým modelem odzkoušených na úlohách 3.1 – 3.8. 

Pro každou úlohu je uvedena hodnota účelové funkce, reprezentující časovou ztrátu 

cestujících čekajících na zastávce. Tato hodnota je uvedena jak pro řešení získané 

na základě linearizovaného kvadratického modelu při využití prostoru za BPPOD i při 

nevyužití prostoru za BPPOD. Tato hodnota je uváděna v osobo-minutách. V neposlední 

řadě je v tabulce uvedena hodnota časové ztráty cestujících odpovídající výchozímu stavu. 

Tabulka nese v záhlaví označení vstupních dat, které je možné dohledat v tištěných 

přílohách a označení výsledku, který je možné v podrobné formě dohledat v elektronické 
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příloze. Intenzita příchodu cestujících na zastávku byla opět stanovena na 1 

1minosoba -é ù×ë û . 

Pod každou se nachází krátký komentář shrnující dosažené výsledky s danou 

množinou dat. Zároveň je pod každou tabulkou stručná informace o tom, kolik 

bezpečnostních přestávek bylo zahrnuto do příslušného řešení. Detailní informace 

o polohách a délkách bezpečnostních přestávek, je pak možné nalézt v tištěných přílohách, 

kde jsou podrobně popsána vstupní data ke každé úloze. 

 

Tabulka č. 4. 42: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV v oblasti Frýdek-

Místek, MHD – varianta 1 večerní přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.1 

Označení výsledku 

 

EIV-01_sro_v 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
15 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 5 5508 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d =1 

14 5125 0,015 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

14 5125 0,063 

 

U této úlohy EIV-01_sro_v obsahující množinu 15 spojů byly u tří spojů nabídnuty 

možnosti posunu za hranici bezpečnostní přestávky. U žádné varianty nebyl žáden 

z prostorů využit. Je možné vidět, že linearizovaný kvadratický model přinesl zlepšení 

původní účelové funkce tedy časové ztráty cestujících o přibližně 7%. Doba výpočtu je pod 

hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 43: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV-02_srp_v 

v oblasti Frýdek-Místek, MHD – varianta 2 večerní přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.2 

Označení výsledku 

 

EIV-02_srp_v 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
19 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 4 6345,5 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

12 5319,5 0,031 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

12 4776,5 0,063 

 

U úlohy EIV-02_srp_v čítající 19 spojů, které byly předmětem koordinace, byla u tří 

spojů nabídnuta možnost posunu za hranici bezpečnostní přestávky. Jeden z těchto tří 

prostorů byl využit, čímž bylo dosaženo ještě dalšího vylepšení řešení získaného 

linearizací kvadratické účelové funkce. Zatímco linearizovaný kvadratický model zlepšuje 

výchozí řešení přibližně o 16%, díky využití prostoru za bezpečnostní přestávkou je nové 

řešení vůči výchozímu stavu lepší přibližně o 25%. Doby výpočtu jsou opět obdobné 

a pohybují se všechny pod hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 44: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV-03_srq_v 

v oblasti Frýdek-Místek, MHD – varianta 3 večerní přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.3 

Označení výsledku 

 

EIV-03_srq_v 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
12 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 3 5628 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

16 4327 0,0 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

16 4327 0,032 

 

Výše uvedená tabulka č. 4.41 shrnuje výsledky experimentů EIV-03_srq_v. Do této 

úlohy vstupovala množina 12 spojů a u čtyř spojů byly nabídnuty možnosti posunu 

za hranici bezpečnostní přestávky. Žáden z prostorů, které byly pro koordinaci nabídnuty 

nebyly využity. Nejlepším řešení tedy zůstává řešení získané na základě linearizovaného 

kvadratického modelu s celkovou časovou ztrátou cestujících 4327 osobo-minut, které je 

přibližně o 23% lepší, než celková časová ztráta cestujících u výchozího rozložení spojů 

na časové ose. Doba výpočtu je opět u všech úloh variant pod hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 45: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIII-04_srr_v v oblasti 

Frýdek-Místek, MHD – varianta 4 večerní přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.4 

Označení výsledku 

 

EIV-04_srr_v 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
9 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 1 9047,5 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

18 7837,5 0,0 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

18 6678,5 0,078 

 

Úloha s označením EIV-04_srr_v je úloha, do které vstupovalo 9 spojů, přičemž 

u dvou spojů byly nabídnuty možnosti posunu za hranici bezpečnostní přestávky. Oba 

nabídnuté prostory byly využity, což je možné vidět i na hodnotě účelové funkce. 

Linearizovaný kvadratický model poskytl řešení, které je lepší než výchozí stav o 13%. 

Díky zvětšení množiny přípustných řešení, bylo možné realizovat posun spojů za hranice 

bezpečnostních přestávek, kde se nacházel další volný prostor pro vedení spojů. Nové 

řešení je tedy lepší, než výchozí stav z pohledu celkové časové ztráty cestujících přibližně 

o 26%. Doba výpočtu se pohybovala u obou variant řešení opět pod hranicíc 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 46: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV-05_srs_d 

v oblasti Frýdek-Místek, MHD – varianta 5 dopolední přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.5 

Označení výsledku 

 

EIV-05_srs_d 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
9 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 10 5250,5 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

12 4893,5 0,015 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

20 3812,5 0,062 

 

Úloha EIV-05_srs_d je úloha v rámci, které bylo koordinováno 9 spojů. U tří spojů 

byly nabídnuty možnosti posunu za hranici bezpečnostních přestávek. V rámci 

optimalizace byly všechny tyto nabídnuté prostory využity a posuny spojů byly 

realizovány v rámci jejich intervalů. Původní hodnota účelové funkce 5250,5 osobo-minut 

byla vylepšena na základě linearizovaného kvadratického modelu o 7%. Linearizovaný 

kvadratický model s respektováním bezpečnostních přestávek přinesl zlepšení vůči 

výchozímu stavu o 27%. Doba výpočtu je u všech variant pod hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 47: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV-06_srt_d v oblasti 

Frýdek-Místek, MHD – varianta 6 dopolední přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.6 

Označení výsledku 

 

EIV-06_srt_d 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
9 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 5 5618 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

15 4694 0,0 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

16 4429 0,047 

 

V rámci úlohy EIV-06_srt_d bylo koordinováno 9 spojů, přičemž u dvou spojů byly 

nabídnuty možnosti posunu za hranici bezpečnostních přestávek. Jeden z těchto 

nabídnutých prostorů byl využit. Celková časová ztráta cestujících čekajících na zastávce 

odpovídající výchozímu rozložení spojů činí 5618 osobo-minut a linearizovaný 

kvadratický model tuto ztrátu vylepšil o 16%. Linearizovaný kvadratický model 

umožňující využití prostorů za bezpečnostní přestávkou vylepšuje výchozí stav o 21%. 

Doba výpočtu je u všech variant pod hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 48: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV-07_sru_v v oblasti 

Frýdek-Místek, MHD – varianta 7 večerní přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.7 

Označení výsledku 

 

EIV-07_sru_v 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
23 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 1 5460 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

6 4975 0,016 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

6 4975 0,047 

 

Největší z úloh, které byly v rámci experimentů EIV řešeny, je úloha EIV-07_sru_v, 

do které vstupuje množina 23 spojů. U této úlohy byly u pěti spojů nabídnuty možnosti 

posunu za hranici bezpečnostních přestávek. Žáden z těchto prostorů však nebyl v rámci 

časové koordinace využit. Nejlepším dosaženým řešením je tedy řešení s hodnotou účelové 

funkce 4975 osobo-minut, které je společné oběma linearizovaným kvadratickým modelů. 

Toto řešení přináší zlepšení vůči výchozímu stavu o přibližně 9% a doba výpočtu byla 

u všech variant opět pod hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 49: Výsledky časové koordinace pro experimenty EIV-08_srv_d v 

v oblasti Frýdek-Místek, MHD – varianta 8 dopolední přepravní sedlo. 

Označení vstupních 
dat 

3.8 

Označení výsledku 

 

EIV-08_srv_d 

 

Rozměr úlohy n 

[počet spojů] 
9 

Řešené případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Doba výpočtu 
[sec] 

výchozí stav 10 5166 - 

linearizovaný  
kvadratický model 

d=1 

12 4464 0,015 

linearizovaný 

kvadratický model 
d =1, ,i is r  

24 3861 0,016 

 

Do úlohy s označením EIV-08_srv_d vstupuje opět množina 9 spojů a u dvou z nich 

byly nabídnuty možnosti posunu za hranici bezpečnostní přestávky. Oba tyto prostory byly 

využity. Linearizovaný kvadratický model přinesl zlepšení výchozího stavu přibližně 

o 14%. Linearizovaný kvadratický matematický model umožňující posuny za hranice 

bezpečnostních přestávek pak nabízí zlepšení výchozího stavu přibližně o 25%. Doba 

výpočtu byla u všech variant pod hranicí 1 sekundy. 

 

4.6.3 Shrnutí – Experimenty EIV 

 

Cílem experimentů EIV bylo zjistit, zda zvětšení množiny přípustných řešení umožní 

získání lepších výsledků časové koordinace příjezdů vozidel na zastávku. Tohoto zvětšení 

množiny přípustných řešení bylo dosaženo zahrnutím doplňkových podmínek 

umožňujících posun příjezdů spojů do prostoru za bezpečnostní přestávku. Dále byla 

pozornost věnována skutečnosti, zda dodání doplňkových podmínek umožňujících posun 

příjezdů spojů za bezpečnostní přestávku nezpůsobí podstatnou změnu v dobách výpočtu 

a zda je tedy možné obdobné úlohy s úspěchem řešit. 

 



 

130 

 

Experimenty EIV obsahovaly 8 úloh, přičemž u všech těchto úloh byly nabídnuty 

posuny za hranici bezpečnostních přestávek. V tabulce č. 4. 50 je provedeno shrnutí 

výsledků experimentů EIV. 

 

Tabulka č. 4. 50: Experimenty EIV - shrnutí 

Experimenty EIV - shrnutí 

Počet úloh 8 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
9 – 23 spojů 

Nejlepší dosažené 

řešení 

lin. kvadr. model,  

bez prostoru za BPPOD 

xkrát/počet úloh 

lin. kvadr. model,  

s prostorem za BPPOD 

xkrát/počet úloh 

3/8 3+5/8 

Procentuální 

zlepšení doposud 

nejlepšího výpočtu, 

pokud došlo ke 

zlepšení 

minimální zlepšení 

[%] 

maximální zlepšení 

[%] 

průměrné zlepšení 

[%] 

10,2 22,1 13,25 

Výpočetní čas 
minimální 

[sec] 

maximální 

[sec] 

průměrný 

[sec] 

model bez BPPOD 0 0,031 0,0115 

model s BPPOD 0,016 0,078 0,051 

 

U 5 úloh byly některé z nabídnutých prostorů využity a bylo tak vylepšení dosud 

nejlepší možné řešení výchozího stavu. Jak ukazuje komentář k jednotlivým úlohám, je 

zřejmé, že ve všech případech, ve kterých bylo využito prostorů za bezpečnostní 

přestávkou, došlo ke zlepšení výchozího stavu z pohledu časové ztráty cestujících o 20 

a více procent. Nejlepším výsledkem je vylepšení výchozího stavu o 27% u úlohy EIV-

05_srs_v, kde byly nabídnuty 3 možnosti posunu za bezpečnostní přestávky a všechny 

z nich byly využity. U všech osmi úloh se doba výpočtu pohybovala pod hranicí 1 

sekundy.  
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Ve výše uvedených úlohách bylo celkem pracováno s 24 prostory za bezpečnostní 

přestávkou, jejichž využití nabízelo možnost rozšíření množiny přípustných řešení. Nabízí 

se otázka, jak by vypadalo řešení úloh, za předpokladu, že by byly z matematického 

modelu odstraněny podmínky zabezpečující respektování nepřerušené délky trvání 

bezpečnostní přestávky. Tento experiment byl proveden a lze konstatovat, že z 24 

bezpečnostních přestávek jich bylo 20 narušeno posunem spoje do tohoto prostoru. 

Dosažená řešení by při tomto nerespektování bezpečnostních přestávek byla z pohledu 

celkového času čekání cestujících na zastávce vylepšena průměrně o 3,5%. Při uvážení 

skutečnosti, že by řidičům nebylo umožněno využít zákonem stanového odpočinku, je 

výhodnější využití výsledků matematického modelu s respektováním BPPOD, který 

přináší kvalitní a zcela přípustná řešení. 

 

 

4.7 Možný přístup k řešení časové koordinace spojů na více 

zastávkách (síťová koordinace) 

 

Následující kapitola je věnována síťové časové koordinaci spojů. V předchozích 

kapitolách byly představeny různé přístupy, na základě kterých lze řešit časovou 

koordinaci příjezdu spojů na danou zastávku. Ve všech navržených variantách byla 

pozornost věnována časové koordinaci spojů na jedné zastávce. Za předpokladu, že tatáž 

množina koordinovaných spojů obsluhuje i další zastávky a jízdní doba mezi dalšími 

zastávkami je stejná pro všechny spoje, pak je tato navržená koordinace spojů 

aplikovatelná i na všech dalších zastávkách. Pozornost však byla primárně zaměřena 

na časovou koordinaci příjezdů spojů na zastávku, případně zastávky v jednom 

koordinovaném směru. V nadcházejícím textu bude tedy pozornost zaměřena na časovou 

koordinaci příjezdů spojů na více zastávkách. V praxi se může jednat například 

o obousměrnou časovou koordinaci nebo o časovou koordinaci na více zastávkách, které 

jsou však obsluhovány vozidly, jež se podílejí na obsluze více úseků, [12]. Mezi časovými 

posuny příjezdů takovýchto vozidel tedy existuje vazba. V případě nezohlednění vzájemné 

vazby mezi spoji vedenými ve více koordinovaných směrech zároveň by mohlo dojít ke 

vzniku nepřípustného řešení. Příklad problému síťové koordinace je zachycen na obrázku 

č. 4. 10. 
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Obr. č. 4. 12: Síťová koordinace spojů 

 

Na obrázku č. 4.12 je zachycena část spojů vedených v úseku Frýdek-Místek – 

Chlebovice v obou přepravních směrech. Z obrázku je možné vidět, že spoje č. (13) 

a č. (22) jsou spojeny čarou, podobně jako spoje č. (87) a č. (12). Mezi spoji spojenými 

čarou je definována vazba, kterou je potřeba zohlednit. Obdobným způsobem jsou vazby 

vyznačeny u všech ostatních úloh, na kterých budou experimenty prováděny. Tyto úlohy 

jsou uvedeny a podrobně komentovány v tištěných přílohách. 

 

V druhé podkapitole bude pozornost zaměřena na formulování problému a vysvětlení 

symbolů, které budou při popisu problematiky a samotného matematického modelu 

použity. V další podkapitole bude prezentován a podrobně popsán matematický model 

pro časovou koordinaci spojů na více zastávkách. Ve čtvrté podkapitole bude pozornost 

věnována popisu konkrétní úlohy síťové koordinace na více zastávkách, která si vyžádala 

podrobnější představení. V poslední podkapitole pak budou opět představeny výpočetní 

experimenty, tentokráte s označením EV, které byly s matematickým modelem provedeny. 

Součástí této kapitoly bude zhodnocení dosažených výsledků. 

 

Dříve, než bude přistoupeno k formulaci problému síťové koordinace spojů, bude 

pozornost zaměřena na specifické hledisko při zpracovávání vstupních dat při časové 

koordinaci spojů na více zastávkách. 

 



 

133 

 

4.7.1 Specifický příklad zpracování dat při síťové koordinaci 

 

Při zpracovávání dovolených posunů odjezdů jednotlivých spojů byla respektována 

pravidla, která vyplývají z turnusových příkazů. V souvislosti s možnostmi, které síťová 

časová koordinace nabízí, je možné využít rozšířeného posunu spojů za předpokladu, 

že dvojice koordinovaných spojů se v turnusovém příkazu nachází v „sousedícím“ vztahu. 

Situace bude vysvětlena na příkladu. 

 

V praxi existují případy, kde je koordinována dvojice spojů, které jsou vedeny ve dvou 

nezávislých směrech, a tyto spoje jsou v rámci jednoho turnusového příkazu vzájemně 

sousední. Situaci je možné vidět na obrázku č. 4.13. 

 

Linka 

Číslo 
spoje Výchozí zastávka Odjezd Konečná zastávka Příjezd 

Jízdní 
doba 

Man. 

před 

Man. 

po Pohot. 

      [hod]   [hod] [hod] [min] [min] [hod] 

Přejezd   Místek, poliklinika 7:39 Frýdek, aut. Nádraží 7:44 0:05 

  

0:52 

860 327 13 Frýdek, aut. Nádraží 8:43 Nošovice 9:10 0:27 07:00 03:00 

 860 327 14 Nošovice 9:20 Frýdek, aut. Nádraží 9:48 0:28 07:00 03:00 

 Přejezd   Frýdek, aut. Nádraží 9:51 Místek, zav. ČSAD 9:56 0:05 

  

0:45 

 

Obr. č. 4. 13: Fragment turnusového příkazu zachycující dvojici sousedních spojů 

 

Na obrázku č. 4.13 je zachycena dvojice spojů, které jsou vyznačeny barevně. Tyto 

spoje jsou vzájemně sousední. Při jednosměrné časové koordinaci je manipulováno vždy 

pouze s jedním spojem z dvojice. Druhý spoj je při této optimalizaci fixním, neboť není 

veden v požadovaném směru, ve kterém je časová koordinace prováděna. Při zpracovávání 

nejdříve možných a nejpozději přípustných okamžiků odjezdů spojů může nastat tato 

situace: 

 

Při dodržení pravidel pro vyhledávání nejdříve možných a nejpozději přípustných 

okamžiků odjezdů spojů je možné pro spoj č. 13, linky 860 327 vyhledat nejdříve možný 

odjezd v čase 7:51, tedy o 52 minut dříve, než je současný stav. Tento posun byl docílen 

přesunutím pohotovosti v délce trvání 52 minut do polohy po spoji č. 13, linky 860 327. 

Při vyhledávání nejpozději přípustného odjezdu spoje č. 13, linky 860 327 je však potřeba 

brát ohled na spoj č. 14, linky 860 327, který je v této chvíli spojem fixním a je potřeba 

zachovat čas jeho odjezdu. Posun spoje č. 13, linky 860327 tedy není možné do pozdější 
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polohy přesunout. Nejdříve možný odjezd spoje č. 13, linky 860 327 tedy je v 7:51 (8:43-

52=7:51) hodin. Při dodržení zavedené symboliky by pro tento spoj platily hodnoty 

13 13471, 52a c= = . Situace je znázorněna na obrázku č. 4.14. 

 

Obr. č. 4. 14: Dovolené posuny spoje č. 13, linky 860 327 

 

Při zpracovávání hodnot nejdříve možných a nejpozději přípustných okamžiků 

odjezdů pro spoj č. 14, linky 860 327 nastane inverzní situace. Při vyhledávání nejdříve 

možné časové polohy odjezdu spoje č. 14 bude omezením poloha spoje č. 13, která je 

v této fázi fixní a odjez tohoto spoje musí být respektován. Při vyhledání nejpozději 

přípustného odjezdu spoje č. 14 je však možné posunout spoj č. 14 o 45 v kladném směru 

na časové ose. Tohoto posunu bude docíleno přeložení pohotovosti, v délce 45 trvání, do 

polohy před spoj č. 14, linky 860 327. Nejdříve možný odjezd spoje č. 14, linky 860 327 

tedy je v 9:20 hodin, posun v kladném směru na časové ose však činí 45 minut. Při 

dodržení zavedené symboliky by pro tento spoj platily hodnoty 14 14560, 45a c= = . Situace 

je znázorněna na obrázku č. 4.15. 

 

Obr. č. 4. 15: Dovolené posuny spoje č. 14, linky 860 327 

 

Při síťové koordinaci však mohou nastat případy, že jsou koordinovány zároveň oba 

směry. Ve kterých se dvojice sousedních spojů vyskytuje. Za předpokladu, že posun obou 

spojů bude shodný, což je potřeba zajistit v matematickém modelu příslušnou podmínkou, 

je možné rozšířit množinu přípustných řešení následujícím způsobem. Při zpracovávání 

nejdříve možných a nejpozději přípustných okamžiků odjezdů spojů lze s dvojicí 
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sousedních spojů pracovat, jako s jedním spojem, který je tvořen „spojením“ těchto dvou 

sousedních spojů k sobě. Situace je znázorněna na obrázku č. 4.16. 

 

Obr. č. 4. 16: Dovolené posuny pro dvojici spojů č. 13, č. 14 linky 860 327 

Pro oba spoje budou platit shodné hodnoty nejdříve možné a nejpozději přípustné 

časové polohy odjezdu, která bude dána sloučením vyhledaných možností posunů 

pro jednotlivé spoje. Při dodržení zavedené symboliky jsou hodnoty týkající se 

jednotlivých spojů následující: 13 13 14 14471, 97 (52 45); 508, 97a c a c= = + = = . 

 

4.7.2 Formulace problému síťové koordinace 

 

Na dopravní síti se nachází množina K  různých zastávek, které jsou obsluhovány 

různými množinami spojů, přičemž existují spoje, které obsluhují dvě nebo více zastávek. 

Mezi těmito spoji tedy existuje vazba, která musí být respektována. Tato vazba bude 

identifikována prostřednictvím bivalentní maticí konstant, která bude obsahovat prvky 

s označením , , ,k r i sb . 

 

Pokud: 

· , , , 1k r i sb = , pak mezi časem příjezdu i , spoje na zastávku k  a mezi časem 

příjezdu toho samého spoje na zastávku r  existuje vazba, 

· , , , 0k r i sb = , pak není mezi časy příjezdů i , spojů na zastávky k  a r  žádná 

vazba. 

 

Tyto vazby je potřeba zohlednit a zaznamenat při zpracovávání vstupních dat. 

Při tvorbě matice vstupních dat, které budou načítány do samotného výpočetního programu 

je potřeba věnovat pozornost správnému zaznamenání vazby mezi dotčenými časy příjezdů 



 

136 

 

stejných spojů. Vzhledem ke skutečnosti, že ne pro každý spoj je potřebnét definovat 

vazbu, je bivalentní matice v podmínkách výpočetního prostředí definována jako „řídká“ 

(sparse array). Nadefinována jsou pouze ta pole, pro která je vazba definována.  

 

Dále je dán počet příjezdů spojů kn , k KÎ  a jejich nejdříve možné polohy na časové 

ose pro každou zastávku k , která je těmito spoji obsluhována.  Dále je vymezeno časové 

období, ve kterém jsou tyto spoje rozmístěny. Pro každou množinu spojů obsluhující danou 

zastávku je definován fixní čas příjezdu prvního spoje na zastávku k KÎ , s označením 

( )0t k  a fixní čas příjezdu posledního spoje na zastávku k , s označením ( )nt k . Pro každý 

volný čas příjezdu spoje i , kde ( )1,..., 1i n k= -  je definován nejdříve možný příjezd 

na zastávku k , který je označen 
k ia . Zároveň je pro každý volný čas příjezdu spoje i , 

kde ( )1,..., 1i n k= -  definován maximální časový posun spoje od okamžiku k ia , který je 

označen jako 
k ic . Pro každou zastávku k KÎ , je navíc definována průměrná intenzita 

,kf k KÎ
 
příchodu cestujících na zastávku. V této chvíli je možné přistoupit k představení 

matematického modelu, který slouží k řešení časové koordinace příjezdů spojů na více 

zastávkách. 

 

4.7.3 Matematický model časové koordinace příjezdů spojů na 

více zastávkách 

 

Matematický model časové koordinace příjezdů spojů vychází z linearizovaného 

kvadratického matematického modelu časové koordinace spojů. Optimalizačním kritériem 

je tedy opět časová ztráta cestujících čekajících na zastávce. Výchozí linearizovaný 

kvadratický model byl vybrán s ohledem na skutečnost, že v rámci časové koordinace 

s pevným (neměnným pořadím spojů) vykazoval nejlepší výsledky ve srovnání s ostatními 

modely, které byly doposud použity. Zatímco v předchozích případech bylo vždy 

uvažováno s jednotkovou intenzitou příchodu cestujících na zastávku, v tomto případě 

bude pro každou zastávku definována průměrná intenzita příchodu cestujících na zastávku.  
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Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1
k

n +  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž 1
k

n -  příjezdů spojů je 

volných, kde k KÎ ,  

k ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje, kde k KÎ   [ ]min , 

k ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose,  

kde k KÎ           [ ]min , 

k ix  je proměnná modelující posun času příjezdu i-tého spoje v kladném směru 

na časové ose, může nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu ,0, k ic , 

 kde k KÎ           [ ]min , 

( )0t k  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj, kde k KÎ   [ ]min , 

( )nt k  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj, kde k KÎ   [ ]min , 

( ),m k i  maximální čas, který může u spoje i  na zastávce k  uplynout od příjezdu 

předchozího spoje, do příjezdu spoje i       [ ]min , 

k i ju  pomocná proměnná vyjadřující, jaká část časové jednotky mezi časem 1j -  

a časem j  patří do doby mezi příjezdem i-tého spoje na zastávku k  a předchozím 

příjezdem spoje na tutéž zastávku       [ ]min , 

 

Matematický model pro časovou koordinaci příjezdů spojů na více zastávkách má 

tvar: 

 

Min   ( )
( )( ) ,

1 1

1
2 1

2

n k m k i

k k i j

k K i j

f j u
Î = =

-å å å            (4.58) 

za podmínek 

 

( )
( ),1

1 1 0 1

1

m k

k k k j

j

x a t k u
=

+ - = å    pro k KÎ          (4.59) 

( ),

1 1

1

m k i

k i k i k i k i k i j

j

x a x a u- -
=

+ - - = å   pro ( ), 2,..., 1k K i n kÎ = -        (4.60) 
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( ) ( ) ( ) ( )

( )( ),

1 1
1

m k n k

n k n k k n k k n k j
j

t k x a u- -
=

- - = å  pro k KÎ          (4.61) 

k i k ix c£   pro ( ), 1,..., 1k K i n kÎ = -                             (4.62) 

1k i ju £   pro ( ) ( ), 1,..., , 1, ..., ,k K i n k j m k iÎ = =
                    

(4.63) 

k i r sx x=  pro ( ) ( ) , , ,, 1,..., 1, 1, ..., 1, 1k r i sk K i n k s n r bÎ = - = - =        (4.64) 

k ix +ÎZ   pro ( ), 1,..., 1k K i n kÎ = -            (4.65) 

0k i ju ³   pro ( ) ( ), 1,..., , 1, ..., ,k K i n k j m k iÎ = =          (4.66) 

 

Výraz č. (4.58) představuje účelovou funkci, která je opět linearizovanou formou 

kvadratické funkce, vycházející z matematického modelu uvedeného v kapitole 4.3. 

Proměnná 
k i ju  vyjadřuje jaká část časové jednotky mezi časem 1j -  a časem j  patří 

do doby mezi příjezdem i-tého spoje na zastávku k  a předchozím příjezdem spoje na tutéž 

zastávku. Horní mez v sumě ( ),m k i  pak představuje maximální čas, který může u spoje i  

na zastávce k  uplynout od příjezdu předchozího spoje, do příjezdu spoje i . Podmínky 

(4.59) – (4.61) vymezují rozdíl mezi posouvajícími se spoji. Podmínky č. (4.59) vymezují 

rozdíl mezi prvním – fixním spojem a prvním posouvajícím se spojem, podmínky č. (4.61) 

pak vymezují totéž mezi předposledním posouvajícím se spojem a posledním - fixním 

spojem. Podmínky vymezují rozdíl mezi časy příjezdů posouvajících se spojů, které leží 

mezi prvním a předposledním posouvajícím se spojem, tedy pro ( )1,..., 1i n k= - . 

Podmínky č. (4.62) zajišťují, že posun spojů i kx  bude omezen definovanou hodnotou i kc . 

Podmínky č. (4.64) se týkají vazby definované na základě matice b  a podmínky zajišťují, 

že posun mezi spoji, které jsou definovány vazbou, bude shodný. Podmínky č. (4.63) 

vymezují velikost pomocné proměnné.  Podmínky (4.65) a (4.66) jsou obligatorními 

podmínkami. 

 

4.7.4 Podrobný popis úlohy časové koordinace na více 

zastávkách (fmr_d) 

 

V této chvíli je pozornost věnována úloze s označením fmr_d, ve které je řešena síťová 

koordinace spojů. Této úloze je zde věnována zvláštní pozornost, neboť vzhledem ke všem 

ostatním úlohám, řešeným v rámci síťové koordinace, je tato úloha specifická. Kromě této 

úlohy byla vždy síťová koordinace prováděna na úlohách, kde do procesu optimalizace 
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vstupovaly maximálně dvě zastávky. V následující podkapitole bude pozornost věnována 

časové koordinaci na netriviální dopravní síti, která opět vychází z reálné praxe. Zde však 

bude časová koordinace prováděna na 6 zastávkách zároveň, přičemž mezi některými spoji 

jsou opět definovány vazby, které musí být zachovány. Podrobná formulace problému je 

uvedena v nadcházející podkapitole. Dříve, než bude přistoupeno k popisu řešeného 

problému, je vhodné připomenout, že v textu je používáno symbolů a označení zavedených 

v předcházejících kapitolách. 

  

Netriviální síť, v rámci které bude prováděna optimalizace příjezdů spojů na zastávky, 

je tvořena 4 uzly, které reprezentují jednotlivé obce. Jedná se o obce Frýdek-Místek, 

Dobrá, Raškovice, Skalice. V těchto obcích se nacházejí významné zastávky, na kterých 

bude časová koordinace prováděna. Celkem se jedná o 6 zastávek, 6K = . Obec Frýdek-

Místek obsahuje dvě významné zastávky, obec Raškovice taktéž dvě významné zastávky. 

Zbývající obce Dobrá a Skalice obsahují po jedné významné zastávce. Způsob propojení 

uzlů reprezentujících jednotlivé obce je zachyceno na níže uvedeném obrázku č. 4.17. 

 

Obr. č. 4. 17: Netriviální síť obsahující významné zastávky 

 

Nyní budou jednotlivé zastávky podrobně charakterizovány. Jak již bylo výše 

uvedeno, obec Frýdek-Místek obsahuje dvě významné zastávky. Jedná se o zastávku 

Frýdek-Místek, aut. nádraží a zastávku Frýdek-Místek, žel. stanoviště. Zastávka Frýdek-

Místek, aut. nádraží je výchozí zastávkou pro spoje odjíždějící ve směru Frýdek-Místek – 

Dobrá. Zastávka Frýdek-Místek, žel. stanoviště je pak výchozí zastávkou pro spoje 

odjíždějící ve směru Frýdek-Místek – Skalice. Podobně, jako ve Frýdku-Místku, také 
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v obci Raškovice se nacházejí dvě významné zastávky. Jedná se o zastávku Raškovice, hot. 

Ondráš, (směr odjezdu Morávka) a zastávku Raškovice, hot. Ondráš, (směr odjezdu 

Frýdlant, Krásná). V nácestných obcích Skalice a Dobrá se nacházejí významné zastávky 

Skalice, kostel a Dobrá, střed. V obci Raškovice dochází k souběhu linek vedených 

z Frýdku-Místku, které procházejí obcí Skalice, či Dobrá. Z obce Raškovice je dále možno 

v cestě pokračovat ve směrech Morávka, či Frýdlant, n. Ostravicí, Krásná. Na těchto šesti 

výše uvedených zastávkách bude provedena optimalizace příjezdů (odjezdů) spojů. 

  

Časová koordinace spojů bude prováděna v rámci dopravního přepravního sedla, které 

bylo stanoveno na interval 8 – 12 hodin. Maximální interval pro časovou koordinaci 

na každé z šesti zastávek bude dán rozdílem časů příjezdů dvojice fixních spojů 

( ) ( )0nt k t k- , pro 1,...,k K= . Časová poloha levého fixního spoje ( )0t k , pro 1,...,k K=   

je dána časovou polohou spoje, který bezprostředně předchází čas 8:00 hodin. Časová 

poloha pravého fixního spoje ( )nt k , pro 1,...,k K=   je pak dána časovou polohou spoje, 

který bezprostředně následuje čas 12:00. Takto vznikne pro každou zastávku prostor, 

ve kterém bude časová koordinace spojů realizována.  

 

Pro každou zastávku 1,...,k K=  bude definována průměrná intenzita kf  příchodu 

cestujících na zastávku za jednotku času. Bude se jednat o cestující přicházející za minutu. 

Pro každý spoj ( )1,..., 1i n k= -  pak bude definována jeho nejdříve možná časová poloha 

k ia  a maximální možný posun z této polohy v kladném směru na časové ose k ic . 

K zabezpečení vazeb mezi spoji, které jsou ve vzájemné interakci, bude opět sloužit 

bivalentní matice , , ,k r i sb . 

 

V této chvíli bude pozornost věnována jednotlivým zastávkám a spojům 

zabezpečujícím obsluhu těchto zastávek a definování vazeb mezi jednotlivými spoji. 

 

V první části budou popsány zastávky a spoje nacházející se ve směru Frýdek-Místek 

– Skalice – Raškovice. Dále pak bude popis věnován zastávkám a spojům ve směru 

Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice. Zastávky budou popisovány v tom pořadí, v jakém 

po sobě v geografickém pořadí následují. Situace zachycující všechny zastávky a spoje, 

které do procesu koordinace vstupují, je zachycena na obrázku č. 4.18. 
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Obr. č. 4. 18: Významné zastávky vstupující do procesu koordinace 

  

Zastávka Frýdek-Místek, aut. nádraží, 1k = , je výchozí zastávkou ve směru 

Frýdek-Místek – Dobrá. Tato zastávka je společná 15 spojům, které z této zástavky 

v daném směru odjíždějí. Všech 15 spojů projíždí společným úsekem Frýdek-Místek – 

Dobrá, střed. Na zastávce Dobrá střed se tyto spoje rozcházejí do více směrů, případně zde 

končí. Některé spoje pokračují v navazujícím úseku Dobrá, střed – Raškovice, hot. Ondráš. 

Jedná se o spoje č. 70, č. 36 a č. 28. Grafické znázornění situace je na obrázku č. 4.19. 

 

Obr. č. 4. 19: Odjezdy spojů ze zastávky Frýdek-Místek, aut. nádr. a jejich vazby 

 

Jak naznačují plné čáry v obrázku č. 4.19, spoj č. 70 vyjíždějící z Frýdku-Místku 

pokračuje na své trase dále i ze zastávky Dobrá střed, je proto potřeba zavést 
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do matematického modelu vazbu pro tento spoj. Tím bude zajištěno, že jeho případný 

posun v čase bude na celém úseku stejný. Totéž platí pro spoj č. 36 a spoj č. 28. Zbývající 

spoje jsou vůči ostatním koordinovaným spojům nezávislé. 

 

Zastávka Dobrá, střed, 2k = , je výchozí zastávkou ve směru Dobrá, střed – 

Raškovice, hot. Ondráš, v této relaci ze zastávky odjíždí 2 spoje (č. 18, č. 1n). Taktéž je 

výchozí zastávkou ve směru Dobrá, střed – Nošovice, v této relaci ze zastávky 

ve sledovaném období odjíždí 1 spoj (č. 2n). Konečně je zastávka Dobrá, střed nácestnou 

zastávkou ve směru Frýdek-Místek – Raškovice, hot. Ondráš, v této relaci ze zastávky 

ve sledovaném období odjíždí 3 spoje (č. 70, č. 36 a č. 28). Celkově je tato zastávka ve 

sledovaném časovém úseku společná množině 6 spojů. Grafické znázornění situace je 

na obrázku č. 4.20. 

 

Obr. č. 4. 20: Odjezdy spojů ze zastávky Dobrá, střed a jejich vazby 

 

Plné čáry v obrázku č. 4.20 opět naznačují vazby, které musí zůstat zachovány. Jedná 

se o vazby mezi spoji, které ze zastávky Raškovice, hot. Ondráš pokračují dále. Jsou to 

spoje č. 18, č. 70 a č. 28. Zbývající spoje jsou na sobě nezávislé a není potřeba pro ně 

zavádět vazbu. 

 

Zastávka Raškovice, hot. Ondráš, 3k = , je výchozí zastávkou ve směru Raškovice, 

hot. Ondráš – Morávka, v této relaci ze zastávky ve sledovaném období odjíždí 2 spoje 

(č. 3n, č. 4n). Dále je tato zastávka zastávkou nácestnou a to ve směru Frýdek-Místek – 

Morávka, v této relaci ze zastávky ve sledovaném období odjíždí 3 spoje (č. 18, č. 70, č. 

28). Celkem je na této zastávce koordinováno 5 spojů. Grafické znázornění situace je na 

obrázku č. 4.21. 
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Obr. č. 4. 21: Odjezdy spojů ze zastávky Raškovice, hot. Ondráš a jejich vazby 

 

Situaci na zastávce Raškovice, hot. Ondráš bude věnována zvláštní pozornost. Tato 

zastávka je přestupním uzlem. Cestující přijíždějící z Frýdku-Místku, Dobré a nácestných 

zastávek mají možnost pokračovat v jízdě spoji ve směru Frýdlant nad Ostravicí, Krásná. 

Cestující přijíždějící z Frýdku-Místku, Skalice a nácestných zastávek na této trase mají 

zase možnost využít přestup na spoje ve směru Morávka. Dopravce stanovil vazby mezi 

přestupními spoji, které musí být zachovány a které jsou v obrázku č. 5.05 zakresleny 

plnou čarou se šipkou. Šipka vychází od spoje dřívějšího ke spoji navazujícímu. Této 

úlohy se týkají tři vazby, které budou podrobněji popsány. 

 

 1. Vazba mezi spojem č. 25 a spojem č. 3n. Spoj č. 25 odjíždí ze zastávky 

Raškovice, hot. Ondráš v čase 8:28, spoj č. 3n odjíždí z téže zastávky v čase 8:35. Mezi 

spoji je časový rozdíl 7 minut, který bude zachován. Posuny obou spojů budou svázány. 

Cestující přijíždějící spojem č. 25 budou mít garantováno 7 minut na přestup na spoj č. 35, 

jak bylo stanoveno dopravcem. 

2. Vazba mezi spojem č. 7 a spojem č. 4n. Spoj č. 7 odjíždí ze zastávky Raškovice, 

hot. Ondráš v čase 10:20, spoj č. 4n odjíždí z téže zastávky v čase 10:30. Mezi spoji je 

časový rozdíl 10 minut, který bude zachován. Posuny obou spojů budou svázány. Cestující 

přijíždějící spojem č. 7 budou mít garantováno 10 minut na přestup na spoj č. 4n, jak bylo 

opět stanoveno dopravcem. 

3. Vazba mezi spojem č. 28 a spojem č. 22. Jedná se o poslední vazbu, která je 

v rámci dopoledního přepravního sedla garantována. Mezi spojem č. 28 a spojem č. 22 

bude zachována vazba 20 minut, která je dopravcem na přestup požadována.  
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Doposud byly popsány zastávky nacházející se v posloupnosti ve směru Frýdek-

Místek – Dobrá – Raškovice. V této chvíli budou obdobným způsobem popsány zastávky 

nacházející se ve směru Frýdek-Místek – Skalice – Raškovice. 

 

Zastávka Frýdek-Místek, žel. stanoviště, 4k = , je výchozí zastávkou ve směru 

Frýdek-Místek – Skalice. Tato zastávka je společná 4 spojům, které z této zástavky 

v daném směru odjíždějí. Tyto spoje jsou vedeny společným úsekem Frýdek-Místek – 

Skalice, kostel. Dva ze spojů na této zastávce končí, dva pokračují ve směru Skalice – 

Raškovice, hot. Ondráš. Grafické znázornění situace je na obrázku č. 4.22. 

 

 

Obr. č. 4. 22: Odjezdy spojů ze zastávky Frýdek-Místek a jejich vazby 

 

Podobně jako tomu bylo výše, jsou provázané spoje spojeny v obrázku č. 4.22 plnou 

čarou. Pro tyto spoje je definována vazba. Na spoj č. 9 navazuje v zastávce Skalice, kostel, 

spoj č. 13, na spoj č. 13 navazuje v zastávce Skalice, kostel, spoj č. 15. 

 

Zastávka Skalice, kostel, 5k = , je výchozí i nácestnou zastávkou. Výchozí zastávkou 

je pro 2 spoje, které z této zastávky odjíždějí ve směru Skalice, kostel – Raškovice, hot. 

Ondráš. Nácestnou zastávkou je pro dva spoje, které pokračují ze zastávky Frýdek-Místek, 

žel. st. do zastávky Raškovice, hot. Ondráš. Grafické znázornění situace je na obrázku 

č. 4.23. 
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Obr. č. 4. 23: Odjezdy spojů ze zastávky Skalice, kostel a jejich vazby 

 

Provázané spoje spojeny v obrázku č. 4. 23 jsou opět vyznačeny plnou čarou. Pro tyto 

spoje je definována vazba. Na spoj č. 13 navazuje v zastávce Raškovice, hot. Ondráš spoj 

č. 7, na spoj č. 15 navazuje v zastávce Raškovice, hot. Ondráš, spoj č. 22. 

 

Zastávka Raškovice, hot. Ondráš, 6k = , je pouze výchozí zastávkou. Z této zastávky 

odjíždí 5 spojů, které pokračují ve směru Frýdlant, n. Ostravicí, Krásná. Popis provázání 

spojů je popsáno výše u obrázku č. 4.21. 

 

Schéma všech koordinovaných zastávek s kompletním zakreslením vazeb je 

zachyceno na obrázku č. 4.24. Podrobný popis vstupních dat, včetně hodnot průměrných 

intenzit příchodů cestujících na jednotlivé zastávky je uveden v tištěné příloze 4.8. 
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Obr. č. 4. 24: Schéma všech koordinovaných zastávek s kompletním zakreslením vazeb 
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4.7.5 Výpočetní experimenty s matematickým modelem časové 

koordinace spojů na více zastávkách -  Experimenty EV. 

Cílem experimentů EV, které budou prezentovány v této podkapitole je ověřit 

možnosti řešení problematiky časové koordinaci na netriviální síti. Tedy v situacích, kdy je 

časová koordinace prováděna na více zastávkách zároveň. Pozornost bude zaměřena 

na zjištění, zda a jakým způsobem bude ovlivněno získané řešení vzhledem k vazbám, 

kterými jsou některé časy příjezdů spojů provázány. Dále bude pozornost věnována 

zjištění, jak se časová koordinace na více zastávkách projeví na hodnotě výpočetního času. 

Úkolem bude ověřit, zda je možné úlohy reálného rozsahu, s využitím zde prezentovaného 

matematického modelu, řešit v přiměřeném čase a s odpovídajícími výsledky. 

 

V této podkapitole budou prezentovány výpočetní experimenty s matematickým 

modelem časové koordinace příjezdů spojů na více zastávkách. Výpočetní experimenty 

s označením EV byly provedeny na množinách dat 4.1 – 4.7 a 4.8, které jsou podrobně 

popsány v tištěné příloze. Úloha 4.8 je specifickou úlohou, která je v textu samostatně 

popsána. Zde v textu budou opět uváděny tabulky obsahující charakteristické údaje 

výsledků. Níže uvedené tabulky budou obsahovat kromě jiného, pro srovnání, i hodnotu 

celkové ztráty cestujících získané řešením linearizovaného kvadratického modelu 

pro každý směr (zastávku) zvlášť. Podrobné výsledky každé z úloh je možné dohledat pod 

příslušným označením v elektronické příloze. Každá tabulka výsledků je doplněna krátkým 

popisem výsledků. V rámci srovnávání budou hodnoty dosažené výsledky porovnávány 

jak s výchozím stavem, tak s hodnotou získanou řešením linearizovaného kvadratického 

modelu samostatného úseku. 
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Tabulka č. 4. 51: Výsledky síťové koordinace na úloze Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá 

– Frýdek-Místek, dopoledne 

Označení 
vstupních dat 

4.1 

Označení 
výsledku 

EV-01_fmd_dfm_d 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Dobrá,  

dopoledne 

Dobrá – Frýdek-Místek, 
dopoledne 

Rozměr úlohy 
n 

 [počet spojů] 
10 9 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,3458 0,3166 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 0 1568,55 0 0 2100,32 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

19 1230,01 21,58 13 1319,90 37,16 

síťová 
koordinace 

d=1 

19 1242,11 20,81 13 1338,26 36,28 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,015 0,015 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,047 

 

Tabulka č. 4. 51 shrnuje výsledky síťové koordinace ve směru Frýdek-Místek – Dobrá, 

Dobrá – Frýdek-Místek v období dopoledního přepravního sedla. V podrobném popisu 

vstupních dat je možné dohledat, že v rámci této úlohy byly definovány vazby mezi dvěma 

dvojicemi spojů. Jak je možné vidět z výsledků. V obou směrech bylo dosaženo lepšího 

řešení oproti výchozímu stavu. Ve směru Frýdek-Místek – Dobrá se jedná o zlepšení 

přibližně 20%, ve směru opačném se pak jedná o zlepšení o přibližně 36 %. 
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Tabulka č. 4. 52: Výsledky síťové koordinace na úloze Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá 

– Frýdek-Místek, večer 

Označení 
vstupních dat 

4.2 

Označení 
výsledku 

EV-02_fmd_dfm_v 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Dobrá,  

večer 
Dobrá – Frýdek-Místek, 

večer 
Rozměr úlohy 

n  

[počet spojů] 
10 10 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,19167 0,10556 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 2 1902,04 0 2 1005,88 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

14 1743,91 8,31 4 688,78 31,52 

síťová 
koordinace 

d=1 

16 1715,16 9,83 4 688,78 31,52 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,016 0,015 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,047 

 

 

Výše uvedená tabulka č. 4.52 shrnuje výsledky experimentů Frýdek-Místek – Dobrá, 

Dobrá – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo. Mezi oběma směry byla definována 

vazba pro jednu dvojici spojů. V obou směrech se opět jedná o zlepšení oproti výchozímu 

stavu. Ve směru Frýdek-Místek – Dobrá se jedná o zlepšení 9,83%, ve směru Dobrá – 

Frýdek-Místek pak o zlepšení 31,52 %. Doba výpočtu se jako i v předchozím případě 

pohybovala pod hranicí 1 sekundy. 
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Tabulka č. 4. 53: Výsledky síťové koordinace na úloze Frýdek-Místek – Chlebovice, 

Chlebovice – Frýdek-Místek, dopoledne 

Označení 
vstupních dat 

4.3 

Označení 
výsledku 

EV-03_fmch_chfm_d 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Chlebovice, 

dopoledne 

Chlebovice – Frýdek-Místek, 
dopoledne 

Rozměr úlohy 
n  

[počet spojů] 
9 6 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,3 0,22333 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 6 2484,6 0 6 2819,65 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

24 1751,1 29,52 13 2573,99 8,71 

síťová 
koordinace 

d=1 

8 1950 21,52 12 2610,62 7,41 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,016 0,282 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,047 

 

 

Tabulka č. 4. 53 uvádí výsledky experimentu EV-03_fmch_chfm_d, kterým je úloha 

Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo. 

Do řešení byly zahrnuty oba přepravní směry. Mezi koordinovanými směry byly 

definovány vazby mezi třemi dvojicemi spojů. Ve směru Frýdek-Místek – Chlebovice 

došlo ke zlepšení vůči výchozímu stavu o přibližně 21,52 %. Ve směru opačném je pak 

řešení získané matematickým modelem síťové koordinace lepší o 7, 41 %. 
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Tabulka č. 4. 54: Výsledky síťové koordinace na úloze Frýdek-Místek – Chlebovice, 

Chlebovice – Frýdek-Místek, večer 

Označení 
vstupních dat 

4.4 

Označení 
výsledku 

EV-04_fmch_chfm_v 

Řešený směr Frýdek-Místek – Chlebovice, večer 
Chlebovice – Frýdek-Místek, 

večer 
Rozměr úlohy 

n 

 [počet spojů] 
10 11 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,14167 0,10278 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 6 1134,35 0 4 808,31 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

22 981,77 13,45 17 647,77 19,86 

síťová 
koordinace 

d=1 

22 1005,15 11,39 5 745,62 7,76 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,016 0,016 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,047 

 

 

V tabulce č. 4.50 jsou shrnuty výsledky experimentu na úloze Frýdek-Místek – 

Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo. V rámci povinných 

vazeb mezi spoji byly definovány vazby u tří dvojic spojů. Jak je možné z tabulky vidět. 

V obou přepravních směrech došlo ke zlepšení výchozího. V prvním případě o 11,39 %, 

ve druhém případě pak o 7,76%. 

 

  



 

152 

 

Tabulka č. 4. 55: Výsledky síťové koordinace na úloze Bruntál – Andělská Hora, 

Andělská Hora – Bruntál, dopoledne 

Označení 
vstupních dat 

4.5 

Označení 
výsledku 

EV-05_bah_ahb_d 

Řešený směr 
Bruntál – Andělská Hora, 

dopoledne 

Andělská Hora - Bruntál, 
dopoledne 

Rozměr úlohy 
n  

[počet spojů] 
7 5 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,58333 0,36666 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 0 14597,83 0 28 7960,74 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

30 12798,3 12,33 68 6610,7 16,96 

síťová 
koordinace 

d=1 

23 13535 7,28 66 6959,0 12,58 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,312 0,234 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,063 

 

 

Výsledky experimentu na úloze Bruntál – Andělská Hora, Andělská Hora - Bruntál 

dopolední přepravní sedlo v obou přepravních směrech jsou prezentovány v tabulce 

č. 4.55. Mezi spoji obsluhujícími oba úseky byly definovány vazby mezi dvěma dvojicemi 

spojů. Jak je z tabulky opět vidět u obou přepravních směrů došlo ke zlepšení výchozího 

stavu. Ve směru Bruntál – Andělská Hora se jedná o  7,28%, ve směru opačném pak 

o 12,58%. 
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Tabulka č. 4. 56: Výsledky síťové koordinace na úloze Šumperk – Velké Losiny, 

Velké Losiny – Šumperk, dopoledne 

Označení 
vstupních dat 

4.6 

Označení 
výsledku 

EV-06_svl_vls_d 

Řešený směr 
Šumperk – Velké Losiny, 

dopoledne 

Velké Losiny - Šumperk, 
dopoledne 

Rozměr úlohy 
n  

[počet spojů] 
7 5 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,35 0,31666 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 15 4843,13 0 24 3331,58 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

32 3980,73 17,80 61 2984,68 10,41 

síťová 
koordinace 

d=1 

18 4068,23 15,99 41 3125,28 6,19 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,28 0,015 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,047 

 

 

Tabulka č. 4. 56 shrnuje výsledky šestého experimentu, tentokráte na úloze Šumperk – 

Velké Losiny, Velké Losiny – Šumperk, dopolední přepravní sedlo v obou přepravních 

směrech. Na obsluze úseku se podílí dvě dvojice vozidel, pro která byla definována vazba. 

V obou přepravních směrech bylo získáno řešení, které je lepší, než výchozí stav. 

V prvním směru je výchozí stav zlepšen o 15,99%, ve druhém směru je pak výchozí stav 

zlepšen o 6,19%. 
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Tabulka č. 4. 57: Výsledky síťové koordinace na úloze Slezan01-Revoluční, Vodárna 

– Domov důchodců, večer 

Označení 
vstupních dat 

4.7 

Označení 
výsledku 

EV-07_sr_vdd_v 

Řešený směr Slezan 01 – Revoluční, večer Vodárna – Domov důchodců, večer 
Rozměr úlohy 

n  

[počet spojů] 
9 7 

Průměrná 
intenzita  

[os-min] 

0,97777 0,23333 

Řešené 
případy 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Minimální 
diference 

[min] 

Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

výchozí stav 13 2083,63 0 12 928,653 0 

linearizovaný 

kvadratický 
model d=1 

17 2037,67 2,21 19 801,255 13,71 

síťová 
koordinace 

d=1 

14 2049,41 1,64 19 840,455 9,50 

doba výpočtu 

lin. kvadr. 

model [sec] 

0,015 0,015 

doba výpočtu 

síťová 
koordinace 

 [sec] 

0,016 

 

 

Tabulka č. 4. 57 shrnuje výsledky posledního sedmého experimentu provedeného 

s matematickým modelem síťové koordinace. Poslední experiment byl proveden na úloze 

Slezan01 – Revoluční a Vodárna – Domov důchodců. V rámci této úlohy byly definovány 

vazby pro tři dvojice spojů obsluhujících dané úseky. Nově získaná řešení jsou opět lepší, 

než výchozí stav. Ve směru Slezan01 – Revoluční je zlepšení pouze malé, činí 1,64%. Ve 

směru Vodárna – Domov důchodců je zlepšení poněkud větší 9,5%. 

 

V následujícím textu budou prezentovány výsledky, které byly získány řešením úlohy 

formulované v podkapitole 4.7.4. Jednalo se o úlohu síťové koordinaci na 6 zastávkách 

zároveň. Hodnotícím kritériem bude, jako ve všech předchozích případech celkový čas 
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čekání cestujících přicházejících na zastávku k s průměrnou intenzitou příchodu kf . 

Výsledky budou uváděny v tabulkách po jednotlivých zastávkách. 

 

Tabulka č. 4. 58: Výsledné zhodnocení z pohledu celkového času čekání cestujících 

na zastávce Frýdek-Místek, aut. nádraží 

Označení vstupních dat 4.8 

Označení výsledku EV-08_fmr_d 

Zastávka Frýdek-Místek, aut. nádraží; k = 1 

Řešený směr Frýdek-Místek, aut. nádraží – Dobrá, střed 

[počet spojů] 
n 

n = 15 

Průměrná intenzita 
příchodu cestujících 

[osoba
1min-× ] 

1,25 

Řešené případy 
Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

výchozí stav 5591,25 0 - 

linearizovaný 

kvadratický model d=1 
4620 17,37 0,735 

síťová koordinace d=1 4851,25 13,23 0,11 

 

Tabulka č. 4.58 shrnuje výsledky týkající se řešení časové koordinace spojů 

na zastávce Frýdek-Místek, aut. nádraží ve směru do Dobré. Pro připomenutí je možné 

doplnit, že pro tři spoje odjíždějící z této zastávky byla definována jednoduchá vazba- 

vazba na jeden spoj. Jak je vidět z výsledků, na první zastávce došlo ke zlepšení oproti 

výchozímu stavu z hlediska celkového čekání cestujících o 13%.  
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Tabulka č. 4. 59: Výsledné zhodnocení z pohledu celkového času čekání cestujících 

na zastávce Dobrá, střed 

Označení vstupních dat 4.8 

Označení výsledku EV-08_fmr_d 

Zastávka Dobrá, střed; k = 2 

Řešený směr Dobrá, střed – Raškovice, hot. Ondráš 

[počet spojů] 
n 

n = 6 

Průměrná intenzita 
příchodu cestujících 

[osoba 1min-× ] 

0,4 

Řešené případy 
Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

výchozí stav 4357 0 - 

linearizovaný 

kvadratický model d=1 
3355,4 22,99 0,328 

síťová koordinace d=1 3619 17 0,11 

 

 

Tabulka č. 4.59 shrnuje výsledky řešení časové koordinace spojů na zastávce Dobrá, 

střed ve směru do Raškovic. Pro 1 spoj odjíždějící z této zastávky byla definována 

jednoduchá vazba, pro 2 spoje pak dvojitá vazba, a jak je možné z výsledků zjistit, došlo 

ke zlepšení výchozího stavu o 17%. 
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Tabulka č. 4. 60: Výsledné zhodnocení z pohledu celkového času čekání cestujících 

na zastávce Raškovice, hot. Ondráš, (směr Morávka) 

Označení vstupních dat 4.8 

Označení výsledku EV-08_fmr_d 

Zastávka Raškovice, hot. Ondráš; k = 3 

Řešený směr Raškovice, hot. Ondráš - Morávka 

[počet spojů] 
n 

n = 5 

Průměrná intenzita 
příchodu cestujících 

[osoba 1min-× ] 

0,14 

Řešené případy 
Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

výchozí stav 1507,24 0 - 

linearizovaný 

kvadratický model d=1 
1376,06 8,70 0,281 

síťová koordinace d=1 1402,52 6,95 0,11 

 

 

Výše uvedená tabulka č. 4.60 shrnuje výsledky řešení časové koordinace spojů 

na zastávce Raškovice, hot. Ondráš ve směru do Morávky. Pro 4 spoje odjíždějící z této 

zastávky byla definována jednoduchá vazba, pro jeden spoj pak byla definována vazba 

dvojitá – vazba na dva spoje. Shrnutí výsledků ukazuje, že došlo ke zlepšení výchozího 

stavu o necelých 7%. 

 

  



 

158 

 

Tabulka č. 4. 61: Výsledné zhodnocení z pohledu celkového času čekání cestujících 

na zastávce Frýdek-Místek, žel. stanoviště 

Označení vstupních dat 4.8 

Označení výsledku EV-08_fmr_d 

Zastávka Frýdek-Místek, žel stan; k = 4 

Řešený směr Frýdek-Místek, žel stan. – Skalice, kostel 

[počet spojů] 
n 

n = 4 

Průměrná intenzita 
příchodu cestujících 

[osoba 1min-× ] 

0,34 

Řešené případy 
Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

výchozí stav 2925,53 0 - 

linearizovaný 

kvadratický model d=1 
2919,07 0,22 0,234 

síťová koordinace d=1 2930,63 -0,17 0,11 

 

 

Tabulka č. 4.61 uvádí výsledky řešení časové koordinace spojů na zastávce Frýdek-

Místek, žel. stanoviště ve směru do Skalice. Pro 2 spoje odjíždějící z této zastávky byla 

definována jednoduchá vazba. Jak je možné vidět z výsledků, v tomto případě došlo 

ke zhoršení výchozího stavu o 0,17 %. Obrázek č. 4.22 zachycuje schéma vedení spojů 

na zastávce Frýdek-Místek, žel. Stanoviště. Jak je z obrázku patrné, výchozí rozložení 

spojů je téměř ekvidistantní s výjimkou polohy prvního fixního spoje. Za předpokladu, 

že by nebyla pro dva spoje definována vazba, jednalo by se o řešení „optimální“. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro dva spoje byla definována vazba, vznikla situace, kdy 

vylepšením stavu na návazné zastávce dojde ke zhoršení stavu na zastávce předchozí. 

Z pohledu celkového času čekání cestujících na všech zastávkách je toto řešení nejlepší 

možné. 
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Tabulka č. 4. 62: Výsledné zhodnocení z pohledu celkového času čekání cestujících 

na zastávce Skalice, kostel 

Označení vstupních dat 4.8 

Označení výsledku EV-08_fmr_d 

Zastávka Skalice, kostel; k = 5 

Řešený směr Skalice, kostel – Raškovice, hot. Ondráš 

[počet spojů] 
n 

n = 4 

Průměrná intenzita 
příchodu cestujících 

[osoba 1min-× ] 

0,10 

Řešené případy 
Časová ztráta 

[osoba 1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

výchozí stav 911,05 0 - 

linearizovaný 

kvadratický model d=1 
906,05 0,55 0,235 

síťová koordinace d=1 909,35 0,19 0,11 

 

 

Tabulka č. 4.62 shrnuje výsledky řešení časové koordinace spojů na zastávce Skalice, 

kostel ve směru do Raškovic. Pro 2 spoje odjíždějící z této zastávky byla definována 

dvojitá vazba. Z výsledků je patrné, že došlo ke zlepšení výchozího stavu o 0,19 %. 

 

Tabulka č. 4. 63: Výsledné zhodnocení z pohledu celkového času čekání cestujících 

na zastávce Raškovice, hot. Ondráš, (směr Frýdlant n. O., Krásná) 

Označení vstupních dat 4.8 

Označení výsledku EV-08_fm_r 

Zastávka Raškovice, hot. Ondráš; k = 6 

Řešený směr Raškovice, hot. Ondráš – Frýdlant, n. O., Krásná 

[počet spojů] 
n 

n = 5 

Průměrná intenzita 
příchodu cestujících 

[osoba
1min-× ] 

0,14 

Řešené případy 
Časová ztráta 

[osoba
1min-× ] 

Zlepšení 
[%] 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

výchozí stav 1219,61 0 - 

linearizovaný 

kvadratický model d=1 
1057,49 13,29 0,281 

síťová koordinace d=1 1065,47 12,63 0,11 
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Tabulka č. 4.63 shrnuje výsledky řešení časové koordinace spojů na poslední zastávce 

Raškovice, hot. Ondráš ve směru do Frýdlantu. Pro 2 spoje odjíždějící z této zastávky byla 

definována dvojitá vazba, pro jeden spoj pak vazba jednoduchá. Z výsledků je možné 

vidět, že došlo ke zlepšení výchozího stavu o 12,6 %. 

 

4.7.6 Shrnutí – Experimenty EV 

 

Cílem experimentů EV, které bylo ověřit možnosti řešení problematiky časové 

koordinaci na netriviální síti. Tedy v situacích, kdy je časová koordinace prováděna na více 

zastávkách zároveň. Pozornost byla zaměřena na zjištění, zda a jakým způsobem bude 

ovlivněno získané řešení vzhledem k vazbám, kterými jsou některé časy příjezdů spojů 

provázány. Dále byla pozornost věnována zjištění, jak se časová koordinace na více 

zastávkách projeví na hodnotě výpočetního času. Úkolem bylo ověřit, zda je možné úlohy 

reálného rozsahu, s využitím zde prezentovaného matematického modelu, řešit 

v přiměřeném čase a s odpovídajícími výsledky. 

 

V rámci experimentů EV s matematickým modelem pro časovou koordinaci spojů 

na více zastávkách bylo provedeno 7 experimentů na dvojicích směrů. Tyto úlohy měly 

tu společnou vlastnost, že v obou koordinovaných směrech se nacházely spoje, které byly 

obsluhovány společným vozidlem, a pro které bylo potřeba definovat vazbu. Definované 

vazby se pohybovaly od jedné dvojice spojů až po maximálně tři dvojice spojů. Z výsledků 

uvedených v tabulkách je vidět, že ve všech případech došlo ke zlepšení výchozího řešení 

a to v obou koordinovaných směrech zároveň. Nejlepším dosaženým zlepšením je zlepšení 

u úlohy EV-01_fmd_dfm_d ve směru Dobrá – Frýdek-Místek, kde byl výchozí stav 

zlepšen o 36,28 %. Z výsledků lze také konstatovat, že s rostoucím počtem vazeb mezi 

spoji klesá procentuální zlepšení řešení.  

 

Zároveň je však potřeba zdůraznit, že řešení dosažené na základě síťové koordinace 

podává lepších výsledků vzhledem k výchozímu stavu. Jak dále tabulky ukazují, při 

porovnání výsledků síťové koordinace s řešením časové koordinace pouze v jednom 

směru, neboli na jedné zastávce, jsou získaná řešení v některých případech zhoršená. Blíže 

je tato skutečnost uvedena v souhrnné tabulce č. 4.64. 
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Tabulka č. 4. 64: Experimenty EV – shrnutí, úlohy síťové koordinace na 2 zastávkách 

zároveň 

Experimenty EV - shrnutí 

Počet úloh 7x2směry (14) 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
5 – 11 spojů 

Procentuální 
zlepšení vůči 

výchozímu stavu 

minimální zlepšení 

[%] 

maximální zlepšení 

[%] 

průměrné zlepšení 

[%] 

1,64 36,28 14,26 

Procentuální 
zhoršení vůči časové 
koordinaci na jedné 

zastávce 
(jednosměrné 
koordinaci) 

minimální zhoršení 

[%] 

maximální zhoršení 

[%] 

průměrné zhoršení 

[%] 

+1,52 13,9 3,75 

Výpočetní čas 
minimální 

[sec] 

maximální 
[sec] 

průměrný 

[sec] 

síťová koordinace 0,016 0,047 0,045 

koordinace na jedné 
zastávce 

0,015 0,312 0,090 

 

Z tabulky č. 4.64 vyplývá, že v rámci experimentů EV bylo řešeno 7 úloh, přičemž 

každá úloha zahrnovala 2 koordinované směry. Jedná se tedy o 14 zastávek, na kterých 

byla časová koordinace prováděna. Při zohlednění každého koordinovaného směru zvlášť, 

lze konstatovat, že nejlepší řešení poskytuje ve 12 případech linearizovaný kvadratický 

model, v jednom případě je řešení stejné jako při řešení s pomocí modelu síťové 

koordinace spojů. V jednom případě došlo při řešení síťové koordinace i ke zlepšení 

výchozího stavu, a sice o 1,52%. Jak dále tabulka č. 4.64 ukazuje průměrné zhoršení řešení 

vůči časové koordinaci prováděné na každé zastávce zvlášť, nabývá hodnoty 3,75 %, 

což je při uvážení zohlednění dvou koordinovaných směrů zároveň uspokojivým 

výsledkem. Uspokojivým výsledkem je i doba řešení, která se u obou variant řešení 

pohybovala pod hranicí 1 sekundy.  
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Tabulka č. 4. 65: Experimenty EV – shrnutí, úloha síťové koordinace na 6 zastávkách 

zároveň 

Experimenty EV - shrnutí 

Počet úloh 6 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
4 – 15 spojů 

Procentuální 
zlepšení vůči 

výchozímu stavu 

minimální zlepšení 

[%] 

maximální zlepšení 

[%] 

průměrné zlepšení 

[%] 

-0,17 13,23 8,31 

Procentuální 
zhoršení vůči časové 
koordinaci na jedné 

zastávce 
(jednosměrné 
koordinaci) 

minimální zhoršení 

[%] 

maximální zhoršení 

[%] 

průměrné zhoršení 

[%] 

0,36 5,99 2,22 

Výpočetní čas 
minimální 

[sec] 

maximální 
[sec] 

průměrný 

[sec] 

síťová koordinace 0,11 0,11 0,11 

koordinace na jedné 
zastávce 

0,234 0,735 0,349 

 

Jak již bylo předejmuto dříve, cílem experimentů EV bylo zjistit, zda je možné 

na základě linearizovaného kvadratického modelu pro síťovou koordinaci řešit úlohy, kdy 

jsou koordinovány více než 2 zastávky zároveň a kdy je zároveň větší počet nutných vazeb 

mezi spoji. Experiment byl proveden na soustavě zastávek nacházejících se v prostředí 

POD Frýdek-Místek. Jednalo se o 6 zastávek, které byly vzájemně propojeny vazbami. 

Celkově vstoupila do procesu optimalizace množina 39 spojů, definováno bylo 26 vazeb 

mezi spoji. Z výsledků, podrobně prezentovaných výše, plyne, že na 5 zastávkách 

z celkových 6 došlo ke zlepšení výchozího stavu, z pohledu celkového čekání cestujících 

na zastávce v osobo-minutách. Na jedné zastávce došlo k nepatrnému zhoršení o 0,17%. 

Doba řešení experimentu se pohybovala pod hranicí 1 sekundy, konkrétní doba řešení 

experimentu EVI činila 0,11 s. Závěrem lze říci, že linearizovaný kvadratický model 

pro síťovou koordinaci lze použít pro řešení náročnějších úloh síťové koordinace spojů, 

které se v praxi vyskytují s uspokojivými výsledky jak z pohledu celkového času čekání 

cestujících na zastávce, tak z pohledu výpočetního času. 
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4.8 Možný přístup k řešení časové koordinace spojů na více 

zastávkách (síťová koordinace) se zohledněním nejistých 

hodnot 

V kapitole č. 4.8 bude pozornost zaměřena na problematiku zohlednění nejistých 

hodnot v rámci řešení časové koordinace příjezdů spojů na zastávku. Všechny úlohy, které 

byly doposud řešeny, měly společnou vlastnost, a to, že do všech úloh vstupovala přesně 

determinovaná data. V praxi však existují údaje, jejichž přesnou hodnotu nejsme schopni 

dopředu určit, neboť je například závislá na více faktorech a může se v průběhu času 

měnit. Dobrým příkladem může být intenzita příchodů cestujících na zastávku za jednotku 

času. Problematikou práce s nejistými hodnotami se zabývá teorie fuzzy množin, o které 

bylo stručně pojednáno v kapitole č. 3.5. V následujícím textu bude pozornost věnována 

řešení úloh, kde bude nejistota vstupující do matematického modelu reprezentována 

prostřednictvím fuzzy čísla. 

 

4.8.1 Formulace úlohy časové koordinace na více zastávkách 

s nejistou hodnotou 

 

V rámci předložené práce bude problematika časové koordinace s nejistými hodnotami 

představena na úlohách síťové koordinace, které byly s determinovanými vstupními 

hodnotami řešeny v kapitole č. 4.7. Tyto úlohy byly vybrány s ohledem na skutečnost, 

že v nich vystupují reálné intenzity příchodů cestujících na zastávku za jednotku času, 

které jsou různé pro jednotlivé zastávky a tyto hodnoty intenzit jsou zdrojem nejistých 

hodnot. Úloha časové koordinace s nejistými hodnotami může být formulována 

následujícím způsobem. 

 

Na dopravní síti se nachází množina K  různých zastávek, které jsou obsluhovány 

různými množinami spojů, přičemž existují spoje, které obsluhují dvě nebo více zastávek. 

Mezi těmito spoji tedy existuje vazba, která musí být respektována. Tato vazba bude 

identifikována prostřednictvím bivalentní maticí konstant, která bude obsahovat prvky 

s označením , , ,k r i sb . 
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Pokud: 

· 
, , , 1k r i sb = , pak mezi časem příjezdu i , spoje na zastávku k  a mezi časem 

příjezdu toho samého spoje na zastávku r  existuje vazba, 

· 
, , , 0k r i sb = , pak není mezi časy příjezdů i , spojů na zastávky k  a r  žádná 

vazba. 

 

Tyto vazby je potřeba zohlednit a zaznamenat při zpracovávání vstupních dat.  

 

Dále je dán počet příjezdů spojů kn , k KÎ  a jejich nejdříve možné polohy na časové 

ose pro každou zastávku k , která je těmito spoji obsluhována.  Dále je vymezeno časové 

období, ve kterém jsou tyto spoje rozmístěny. Pro každou množinu spojů obsluhující danou 

zastávku je definován fixní čas příjezdu prvního spoje na zastávku k KÎ , s označením 

( )0t k  a fixní čas příjezdu posledního spoje na zastávku k , s označením ( )nt k . Pro každý 

volný čas příjezdu spoje i , kde ( )1,..., 1i n k= -  je definován nejdříve možný příjezd na 

zastávku k , který je označen 
k ia . Zároveň je pro každý volný čas příjezdu spoje i , 

kde ( )1,..., 1i n k= -  definován maximální časový posun spoje od okamžiku k ia , který je 

označen jako k ic . Pro každou zastávku k KÎ , je navíc definována průměrná intenzita 

,kf k KÎ
 
příchodu cestujících na zastávku, která bude reprezentována trojúhelníkovým 

fuzzy číslem. Toto trojúhelníkové fuzzy číslo bude definováno trojicí hodnot, a to levou 

hodnotou 1

kf , hlavní hodnotou 2

kf  a pravou hodnotou 3

kf . Tyto hodnoty mohou být 

získány na základě expertního odhadu, nebo pomocí výpočtu. Levá a pravá hodnota může 

být stanovena procentuálním snížením, či navýšení hlavní hodnoty trojúhelníkového fuzzy 

čísla. Trojúhelníkové fuzzy číslo reprezentující nejistou intenzitu příchodu cestujících na 

zastávku je zobrazeno na obrázku č. 4.25. 
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Obr. č. 4. 25: Trojúhelníkové fuzzy číslo reprezentující nejistou intenzitu příchodu 

cestujících na zastávku 

 

Nyní bude pozornost věnována sestavení matematického modelu úlohy časové 

koordinace s nejistými hodnotami.  

 

4.8.2 Matematický model časové koordinace spojů na více 

zsatávkách s nejistou hodnotou 

 

V následující kapitole bude představen matematický model sloužící k řešení časové 

koordinace na více zastávkách s nejistými hodnotami. Postup konstrukce matematického 

modelu bude představen na úloze Bruntál – Andělská hora, dopolední přepravní sedlo.  

 

K tomu, aby bylo možné sestavit fuzzy model dopravní úlohy, je potřeba vyřešit 

původní matematický model úlohy síťové koordinace příjezdů spojů, prezentovaný 

v kapitole č. 4, ve dvou variantách, které jsou označovány jako tzv, pesimistický odhad 

a optimistický odhad. Do matematického modelu optimistického odhadu budou vstupovat 

hodnoty reprezentující nejlepší možnosti řešení úlohy. Bude se jednat o nejmenší hodnoty 

intenzit příchodu cestujících na zastávku. Do tohoto matematického modelu tedy budou 

vstupovat levé hodnoty trojúhelníkového fuzzy čísla reprezentující intenzity příchodu 

cestujících na zastávku. Do matematického modelu pesimistického odhadu budou 

vstupovat hodnoty představující nejhorší možnosti řešení úlohy. Bude se jednat o největší 

hodnoty intenzit příchodu cestujících na zastávku. Do matematického modelu 

pesimistického odhadu budou vstupovat pravé hodnoty trojúhelníkového fuzzy čísla 

reprezentující intenzity příchodu cestujících na zastávku. V rámci stanovení levé a pravé 

hodnoty trojúhelníkového fuzzy čísla 1 3,k kf f , kde 1,...,k K= , bude pro tuto úlohu 
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vycházeno z následujících vztahů: 1 20,7k kf f= × , 3 21,3k kf f= × . Pro úlohu Bruntál – 

Andělská Hora jsou hodnoty intenzit příchodu cestujících na zastávky (Bruntál, Andělská 

Hora) uvedeny v tabulce č. 4.66. Tyto hodnoty odpovídají hlavní hodnotě trojúhelníkového 

fuzzy čísla 2

kf . Hodnoty 1 3,k kf f  byly vypočteny dle výše uvedeného vztahu a jsou rovněž 

uvedeny v tabulce č. 4.65. 

 

Tabulka č. 4. 66: Hodnoty pro trojúhelníkové fuzzy číslo reprezentující intenzitu 

příchodu cestujících na zastávku 

Zastávka k 

2

kf  

1minosob -é ù×ë û  

1

kf  

1minosob -é ù×ë û  

3

kf  

1minosob -é ù×ë û  

Bruntál, žel. st. 1 0,58333 0,408331 0,758329 

Andělská Hora, aut. st. 2 0,36666 0,256662 0,476658 

 

Jak již bylo výše uvedeno, k tomu, aby bylo možné sestavit matematické model úlohy 

zohledňující nejisté hodnoty, je potřeba vyřešit pesimistický a optimistický případ. Řešení 

těchto dvou variant je shrnuto v tabulce č. 4.67. 

 

Tabulka č. 4. 67: Hodnoty účelové funkce pro pesimistický a optimistický odhad 

Zastávka k 

Celková doba čekání 

na zastávce k  

1minosob -é ù×ë û  

Celková doba čekání 

na zastávkách  

1minosob -é ù×ë û  

Pesimistický odhad 

Bruntál, žel. st. 1 17336,16 
26382,9 

Andělská Hora, aut. st. 2 9046,73 

Optimistický odhad 

Bruntál, žel. st. 1 9334,85 
14206,2 

Andělská Hora, aut. st. 2 4871,32 

 

V této chvíli jsou k dispozici všechny potřebné hodnoty a je možné přistoupit 

k sestavení fuzzy modelu dopravní úlohy. V prvním kroku bude přistoupeno k převedení 
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účelové funkce na jediné fuzzy číslo. Původní účelová funkce bude následně 

transformována na omezující podmínku. Novou účelovou funkcí bude hladina 

důvěryhodnosti g, kterou bude potřeba maximalizovat. Úkolem je pak nalézt maximální 

hladinu důvěryhodnosti, pro kterou bude řešení úlohy s nejistými hodnotami ještě 

přípustné. Účelová funkce ( )
( )( ) ,

1 1

1
2 1

2

n k m k i

k k i j

k K i j

f j u
Î = =

-å å å  reprezentovaná jediným fuzzy 

číslem bude mít následující tvar. ( )1 2 3, ,D d d d= , kde ( )
( )( ) ,

1 1

1 1

1
2 1

2

n k m k i

k k i j

k K i j

d f j u
Î = =

= -å å å , 

( )
( )( ) ,

2 2

1 1

1
2 1

2

n k m k i

k k i j

k K i j

d f j u
Î = =

= -å å å , ( )
( )( ) ,

3 3

1 1

1
2 1

2

n k m k i

k k i j

k K i j

d f j u
Î = =

= -å å å .  

 

Funkce příslušnosti tohoto trojúhelníkového fuzzy čísla je zobrazena na obrázku 

č. 4.26. 

 

Obr. č. 4. 26: Funkce příslušnosti trojúhelníkového fuzzy čísla reprezentujícího účelovou 

funkci 

 

Jak již bylo uvedeno, původní účelová funkce bude transformována do tvaru omezující 

podmínky. Na obrázku č. 4.27 je zobrazena normovaná konvexní fuzzy množina 

dostatečně malých hodnot celkových ztrát cestujících, která byla sestrojena na základě 

výsledků optimistického a pesimistického odhadu řešení úlohy. Touto fuzzy množinou je 

proloženo trojúhelníkové fuzzy číslo popisující původní účelovou funkci. Místem, kde se 

protínají hrany funkce příslušnosti trojúhelníkového fuzzy čísla a hrany funkce příslušnosti 

normované konvexní fuzzy množiny, prochází hladina důvěryhodnosti g, na které je 

hodnota fuzzy účelové funkce dostatečně malá. 
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Obr. č. 4. 27: Normovaná konvexní fuzzy množina proložení trojúhelníkovým fuzzy 

číslem 

 

Z obrázku č. 4.27 lze vyvodit vztah, který představuje omezující podmínku, která 

nahrazuje původní účelovou funkci. Tento vztah má tvar 

( ) ( ) ( ) ( )1 21 14206,2 26382,9 1g d x g d x g g- × + × £ × + × - .  

 

Dosazením za ( ) ( )1 2,d x d x  získáme omezující podmínku ve tvaru:  

 

( )
( )( )

( )
( )( )

( )
, ,

1 2

1 1 1 1

1 1
(1 ) 2 1 2 1 14206,2 26382,9 1

2 2

n k m k i n k m k i

k k i j k k i j

k K i j k K i j

g f j u g f j u g g
Î = = Î = =

- - + - £ × + × -å å å å å å
 

 

Přehled konstant a proměnných, které vystupují v matematickém modelu: 

 

1
k

n +  počet spojů, které vstupují do procesu koordinace, přičemž 1
k

n -  příjezdů spojů je 

volných, kde k KÎ ,  

k ia  nejdříve možný čas odjezdu (příjezdu) i-tého spoje, kde k KÎ   [ ]min , 

k ic  maximální možný posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose,  

kde k KÎ           [ ]min , 

k ix  je proměnná modelující posun času příjezdu i-tého spoje v kladném směru 

na časové ose, může nabývat celých nezáporných hodnot v intervalu ,0, k ic , 

 kde k KÎ           [ ]min , 
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( )0t k  čas příjezdu prvního spoje na zastávku – fixní spoj, kde k KÎ   [ ]min , 

( )nt k  čas příjezdu posledního spoje na zastávku – fixní spoj, kde k KÎ   [ ]min , 

( ),m k i  maximální čas, který může u spoje i  na zastávce k  uplynout od příjezdu 

předchozího spoje, do příjezdu spoje i       [ ]min , 

k i ju  pomocná proměnná vyjadřující, jaká část časové jednotky mezi časem 1j -  

a časem j  patří do doby mezi příjezdem i-tého spoje na zastávku k  a předchozím 

příjezdem spoje na tutéž zastávku       [ ]min , 

1 2,k kf f  levá, pravá hodnota trojúhelníkového fuzzy čísla reprezentujícíc nejistou hodnotu 

intenzity příchodu cestujících na zastávku, kde k KÎ    
1minosoba -é ù×ë û , 

g  hladina důvěryhodnosti získaného řešení.   

 

Kompletní matematický model s nejistou hodnotou bude mít tvar: 

 

Max   g               (4.67) 

za podmínek 

( )
( )( )

( )
( )( ), ,

1 2

1 1 1 1

1 1
(1 ) 2 1 2 1

2 2

n k m k i n k m k i

k k i j k k i j

k K i j k K i j

g f j u g f j u
Î = = Î = =

- - + - £å å å å å å
 

( )14206,2 26382,9 1g g£ × + × -             (4.68) 

( )
( ),1

1 1 0 1

1

m k

k k k j

j

x a t k u
=

+ - = å    pro k KÎ          (4.69) 

( ),

1 1

1

m k i

k i k i k i k i k i j

j

x a x a u- -
=

+ - - = å   pro ( ), 2,..., 1k K i n kÎ = -        (4.70) 

( ) ( ) ( ) ( )

( )( ),

1 1
1

m k n k

n k n k k n k k n k j
j

t k x a u- -
=

- - = å  pro k KÎ          (4.71) 

k i k ix c£   pro ( ), 1,..., 1k K i n kÎ = -                        (4.72) 

1k i ju £   pro ( ) ( ), 1,..., , 1, ..., ,k K i n k j m k iÎ = =
                    

(4.73) 

k ix +ÎZ   pro ( ), 1,..., 1k K i n kÎ = -            (4.74) 

0k i ju ³   pro ( ) ( ), 1,..., , 1, ..., ,k K i n k j m k iÎ = =          (4.75) 

k i r sx x=  pro ( ) ( ) , , ,, 1,..., 1, 1, ..., 1, 1k r i sk K i n k s n r bÎ = - = - =        (4.76) 
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0g ³                 (4.77) 

 

Jak je možné vidět matematický model (4.67) – (6.77) nesplňuje základní podmínku 

lineárního programování. Tento matematický model není lineární, neboť zde dochází 

k součinu proměnných g a 
k i ju . K tomu, aby bylo možné tento matematický model 

úspěšně vyřešit, je potřeba provést ještě jeden krok, a to transformaci na základě Tanaka-

Asaiova přístupu. Účelová funkce (4.67) bude nahrazena výrazem (4.78). Cílem bude 

nalézt maximální hodnotu hladiny důvěryhodnosti g, pro kterou bude mít tato úloha 

přípustné řešení. Této hodnoty g bude dosaženo iteračním postupem. Matematický model, 

upravený na základě Tanaka-Asaiova přístupu je uveden zde: 

 

Min  ( )
( )( )

( )
( )( ), ,

1 2

1 1 1 1

1 1
(1 ) 2 1 2 1

2 2

n k m k i n k m k i

k k i j k k i j

k K i j k K i j

g f j u g f j u
Î = = Î = =

- - + -å å å å å å        (4.78) 

za podmínek 

( )
( )( )

( )
( )( ), ,

1 2

1 1 1 1

1 1
(1 ) 2 1 2 1

2 2

n k m k i n k m k i

k k i j k k i j

k K i j k K i j

g f j u g f j u
Î = = Î = =

- - + - £å å å å å å
 

( )14206,2 26382,9 1g g£ × + × -             (4.79) 

( )
( ),1

1 1 0 1

1

m k

k k k j

j

x a t k u
=

+ - = å    pro k KÎ          (4.80) 

( ),

1 1

1

m k i

k i k i k i k i k i j

j

x a x a u- -
=

+ - - = å   pro ( ), 2,..., 1k K i n kÎ = -        (4.81) 

( ) ( ) ( ) ( )

( )( ),

1 1
1

m k n k

n k n k k n k k n k j
j

t k x a u- -
=

- - = å  pro k KÎ          (4.82) 

k i k ix c£   pro ( ), 1,..., 1k K i n kÎ = -                          (4.83) 

1k i ju £   pro ( ) ( ), 1,..., , 1, ..., ,k K i n k j m k iÎ = =
                    

(4.84) 

k ix +ÎZ   pro ( ), 1,..., 1k K i n kÎ = -            (4.85) 

0k i ju ³   pro ( ) ( ), 1,..., , 1, ..., ,k K i n k j m k iÎ = =          (4.86) 

k i r sx x=  pro ( ) ( ) , , ,, 1,..., 1, 1, ..., 1, 1k r i sk K i n k s n r bÎ = - = - =        (4.87) 

 

Výraz č. (4.78) představuje účelovou funkce, která je zahrnuje levou a hlavní hodnotu 

trojúhelníkového fuzzy čísla představující průměrnou intenzitu příchodu cestujících 

na zastávku ,k k KÎ . Pomocná proměnná k i ju  vyjadřuje jaká část časové jednotky mezi 

časem 1j -  a časem j  patří do doby mezi příjezdem i-tého spoje na zastávku k  
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a předchozím příjezdem spoje na tutéž zastávku. Horní mez v sumě ( ),m k i  pak 

představuje maximální čas, který může u spoje i  na zastávce k  uplynout od příjezdu 

předchozího spoje, do příjezdu spoje i . Podmínka (4.79) je vyjádřením původní účelové 

funkce. Podmínky (4.80) vymezují rozdíl mezi časy příjezdů posouvajících se spojů. 

Podmínky č. (4.81) vymezují rozdíl mezi časem příjezdu prvního – fixního spoje a časem 

příjezdu prvního posouvajícího se spoje. Podmínky č. (4.82) pak vymezují totéž mezi 

časem příjezdu předposledního posouvajícího se spoje a časem příjezdu posledního - 

fixního spoje. Podmínky č. (4.83) zajišťují, že posun spojů 
i kx  bude omezen definovanou 

hodnotou 
i kc . Podmínky č. (4.87) se týkají vazby definované na základě matice b  

a podmínky zajišťují, že posun mezi spoji, které jsou definovány vazbou, bude shodný. 

Podmínky č. (4.84) vymezují velikost pomocné proměnné.  Podmínky (4.85) a (4.86) jsou 

obligatorními podmínkami. 

 

Iteračním postupem byl výše uvedený matematický model vyřešen, přičemž výsledky 

iteračního postupu jsou shrnuty v tabulce č. 4.67. 

 

Tabulka č. 4. 68: Výsledky iteračního postupu 

Hladina významnosti 

g 0,1  

Celková doba čekání na zastávce k 

1minosob -é ù×ë û  

0 14206,2 

1 Nemá řešení 

0,5 17250,4 

0,7 Nemá řešení 

0,6 17859,2 

0,65 18163,6 

0,66 18224,5 

0,67 Nemá řešení 

 

Jak je z tabulky č. 4.68 vidět, nejvyšší hladina důvěryhodnosti, pro kterou má úloha 

řešení je s přesností na 1 setinu hodnota 0,66, na které je celková ztráta cestujících 

přicházejících na zastávky rovna hodnotě 18224,5 osobo-minut. Z tabulky plyne 

skutečnost, se kterou je možné dále uvažovat, že s rostoucí hladinou důvěryhodnosti se 
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z pohledu celkového času čekání cestujících na zastávkách řešení zhoršuje. Nejlepší řešení 

je z pohledu celkového času čekání cestujících na zastávkách má hodnotu 14206,2, které 

má však 0 hladinu důvěryhodnosti a je zároveň pesimistickým řešením úlohy. 

 

4.8.3 Síťová koordinace zohledňující nejisté hodnoty - 

výpočetní experimenty - Experimenty EVI 

 

V následující kapitole budou shrnuty výsledky experimentů EVI, které budou 

věnovány síťové koordinaci spojů zohledňující nejisté hodnoty. Cílem experimentů bude 

zjištění, do jaké míry je možno pro zpracování nejistoty ve vstupních datech použít teorii 

fuzzy množin. Výpočetní experimenty, které budou prezentovány v této kapitole, jsou 

označeny označením EVI-01 – EVI-07. Vstupní data ke všem těmto úlohám lze nalézt 

v tištěné příloze 4.1 – 4.7 a 4.9. 

 

Jak již bylo výše uvedeno, nejistoty, které představovaly intenzity příchodu cestujících 

na zastávky, byly modelovány prostřednictvím trojúhelníkového fuzzy čísla. V rámci 

experimentů EVI bude každá ze sedmi úloh řešena ve čtyřech variantách. Jednotlivé 

varianty se od sebe liší trojúhelníkovými fuzzy čísly. Tato trojúhelníková fuzzy čísla byla 

vypočtena z hodnot průměrných intenzit, se kterými již bylo výše pracováno. Tyto 

průměrné intenzity, které byly považovány za hlavní hodnoty 2f  trojúhelníkových fuzzy 

čísel, byly získány od společnosti UDI Morava. Trojúhelníková fuzzy čísla modelující 

nejisté hodnoty příchodů cestujících na zastávku byla stanovena na základě čtyřech vztahů, 

uvedených v tabulce č. 4.69 

 

Tabulka č. 4. 69: Vztahy pro výpočet levé a pravé hodnoty trojúhelníkového fuzzy 

čísla 

Varianta 
Levá hodnota Hlavní hodnota Pravá hodnota 

1f  
2f  

3f  

Fuzzy 50 - 130 
20,5 f×  

2f  
21,3 f×  

Fuzzy 70 - 130 20,7 f×  
2f  

21,3 f×  

Fuzzy 90 - 130 
20,9 f×  

2f  
21,3 f×  

Fuzzy 80 - 150 
20,8 f×  

2f  
21,5 f×  
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Grafické znázornění těchto čtyř variant trojúhelníkových fuzzy čísel modelujících 

průměrnou intenzitu příchodu cestujících na zastávku je zachyceno na obrázku č. 4.28 

 

Obr. č. 4. 28: Čtyři varianty trojúhelníkových fuzzy čísel modelujících průměrnou intenzitu 

příchodu cestujících na zastávku 

 

Tabulka obsahující konkrétní hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel je uvedena pro 

všechny varianty v přílohách 4.9. 

 

V níže uvedených tabulkách 4.70 – 4.76, jsou shrnuty výsledky řešení úloh, ve kterých 

byly uvažovány nejisté hodnoty intenzit příchodu cestujících ve čtyřech variantách. 

Pro každou variantu u každé úlohy je v tabulce uveden optimistický a pesimistický odhad 

časové ztráty cestujících přicházejících na zastávky. Každá tabulka dále obsahuje hodnotu 

řešení na nejvyšší hladině důvěryhodnosti, pro kterou měla daná úlohy ještě přípustný 

řešení. Zároveň jsou v tabulkách uváděny maximální hladiny důvěryhodnosti a doba 

výpočtu, která zahrnuje součet času všech iterací. Všechny uváděné hodnoty časových 

ztrát cestujících přicházejících na zastávku jsou uváděny jako součet časů ztrát cestujících 

přicházejících na jednotlivé zastávky, pro každou úlohu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že výsledky dosažení jednotlivých variant jsou na všech úlohách obdobné, nebudou 

jednotlivé tabulky komentovány zvlášť, ale až v závěrečném shrnutí. 
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Tabulka č. 4. 70: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.1; 4.9.1 

Označení výsledku EVI-01_fmd_dfm_d 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-

Místek, dopoledne 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
1289,92 3353,78 2076,77 0,61 0,249 

Fuzzy 

70 - 130 
1805,88 3353,78 2316,69 0,66 0,235 

Fuzzy 

90 - 130 
2321,85 3353,78 2525,66 0,79 0,297 

Fuzzy  

80 - 150 
2063,87 3869,75 2461,16 0,77 0,296 

 

Tabulka č. 4. 71: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.2; 4.9.2 

Označení výsledku EVI-02_fmd_dfm_v 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-

Místek, večer 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
1201,94 3125,04 1935,12 0,61 0,264 

Fuzzy 

70 - 130 
1682,72 3125,04 2158,68 0,66 0,296 

Fuzzy 

90 - 130 
2163,49 3125,04 2353,4 0,79 0,344 

Fuzzy  

80 - 150 
1923,1 3605,82 2293,3 0,77 0,296 
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Tabulka č. 4. 72: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.3; 4.9.3 

Označení výsledku EVI-03_fmch_chfm_d 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – 

Frýdek-Místek, dopoledne 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
2280,33 5928,85 3671,33 0,61 0,251 

Fuzzy 

70 - 130 
3192,46 5928,85 4095,47 0,66 0,219 

Fuzzy 

90 - 130 
4104,59 5928,85 4469,44 0,8 0,392 

Fuzzy  

80 - 150 
3648,52 6840,98 4350,86 0,77 0,313 

 

Tabulka č. 4. 73: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.4, 4.9.4 

Označení výsledku EVI-04_fmch_chfm_d 

Řešený směr 
Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – 

Frýdek-Místek, večer 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
875,363 2275,94 1409,33 0,61 0,266 

Fuzzy 

70 - 130 
1225,51 2275,94 1572,15 0,66 0,327 

Fuzzy 

90 - 130 
1575,65 2275,94 1713,96 0,79 0,484 

Fuzzy  

80 - 150 
1400,58 2626,09 1670,19 0,77 0,374 
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Tabulka č. 4. 74: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Bruntál – Andělská Hora, Andělská Hora – Bruntál, dopolední přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.5; 4.9.4 

Označení výsledku EVI-05_bah_ahb_d 

Řešený směr 
Bruntál – Andělská Hora, Andělská Hora – 

Bruntál, dopoledne 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
10147,3 26382,9 16337,1 0,61 0,531 

Fuzzy 

70 - 130 
14206,2 26382,9 18224,5 0,66 0,343 

Fuzzy 

90 - 130 
18265,1 26382,9 19888,6 0,8 0,5 

Fuzzy  

80 - 150 
16235,6 30441,8 19361 0,77 0,439 

 

Tabulka č. 4. 75: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Šumperk – Velké Losiny, Velké Losiny - Šumperk, dopolední přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.6; 4.9.6 

Označení výsledku EVI-06_svl_vls_d 

Řešený směr 
Šumperk – Velké Losiny, Velké Losiny – 

Šumperk, dopoledne 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
3596,75 9351,55 5790,77 0,61 0,171 

Fuzzy 

70 - 130 
5035,45 9351,55 6459,76 0,66 0,14 

Fuzzy 

90 - 130 
6474,15 9351,55 7042,44 0,79 0,316 

Fuzzy  

80 - 150 
5754,8 10790,3 6862,6 0,77 0,266 
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Tabulka č. 4. 76: Výsledky řešení síťové koordinace s nejistou hodnotou pro úlohu 

Slezan – Revoluční, Vodárna – Domov důchodců, večerní přepravní sedlo 

Označení vstupních dat 4.7; 4.9.7 

Označení výsledku EVI-07_sr_vdd_v 

Řešený směr 
Slezan – Revoluční, Vodárna – Domov 

důchodců, večer 

Varianta 

Opt. odhad čas. 
ztráty 

1minosoba -é ù×ë û  

Pes. odhad  

čas ztráty 
1minosoba -é ù×ë û  

Řešení 
na hladině g 

1minosoba -é ù×ë û  

Hladina 

důvěryhodnosti 
g 

Doba 

výpočtu 

[sec] 

Fuzzy 

50 - 130 
1444,93 3756,82 2326,34 0,61 0,095 

Fuzzy 

70 - 130 
2022,9 3756,82 2595,09 0,66 0,11 

Fuzzy 

90 - 130 
2600,87 3756,82 2829,17 0,79 0,188 

Fuzzy  

80 - 150 
2311,89 4334,79 2756,93 0,77 0,156 

 

4.8.4 Experimenty EVI – shrnutí 

Cílem experimentů EVI bylo zjistit, do jaké míry je možno pro zpracování nejistoty 

ve vstupních datech použít teorii fuzzy množin. Výpočetní experimenty, byly provedeny 

na množině sedmi úloh síťové koordinace ve čtyřech variantách. Tyto čtyři varianty, které 

byly představeny výše, modelovaly různě nejisté hodnoty intenzit příchodu cestujících 

na zastávky za jednotku času. Závěrečné shrnutí výsledků je provedeno v tabulce č. 4.77 
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Tabulka č. 4. 77: Experimenty EVI - shrnutí 

Experimenty EVI - shrnutí 

Počet úloh 7 
Rozměr úloh 

(počet spojů) 
5 – 11 spojů 

Nejlepší řešení 
z pohledu 

minimální 
celkové ztráty 

cestujících 

Fuzzy 50 - 130 Fuzzy 70 – 130 Fuzzy 80 - 150 Fuzzy 90 - 130 

0,61 0,66 0,77 
0,79(5x); 

0,8(2x) 

Nejlepší řešení 
z pohledu 

maximální 
hladiny 

důvěryhodnosti 

Fuzzy 90 - 130 Fuzzy 80 - 150 Fuzzy 70 – 130 Fuzzy 50 - 130 

0,79(6x); 

0,8(2x) 
0,77 0,66 0,61 

Výpočetní čas 

minimální 
[sec] 

maximální 
[sec] 

průměrný 

[sec] 

0,11 0,531 0,29 

 

Jak je možné vidět z tabulek 4.70 – 4.76 u všech úloh, ve všech variantách se hladina 

důvěryhodnosti, pro kterou bylo ještě řešení přípustné, pohybovala nad hranicí 0,6. 

Dosažená řešení se pohybovala mezi pesimistickým a optimistickým odhadem, což bylo 

předpokladem. Tabulka č. 4.75 shrnuje hierarchii nejlepších řešení, kterých bylo dosaženo 

aplikací jednotlivých variant trojúhelníkového fuzzy čísla, z pohledu celkové ztráty 

cestujících, kterou bylo cíleno minimalizovat a z pohledu maximální hladiny 

důvěryhodnosti, kterou bylo cíleno maximalizovat. 

  

Jak dokládá tabulka č. 4.77, u všech řešených úloh, bylo dosaženo obdobných 

výsledků. Z pohledu minimální celkové ztráty cestujících přicházejících na zastávku bylo 

u všech úloh nejlepších řešení získáno při použití varianty Fuzzy 50 – 130. Z pohledu 

maximální hladiny důvěryhodnosti pak bylo u všech úloh dosaženo nejlepšího řešení 

u varianty Fuzzy 90 – 130, kde ve dvou případech byla maximální hladina důvěryhodnosti 

rovna 0,8 a v pěti případech pak hodnotě 0,79. 

 

Z experimentů, které byly provedeny lze vyvozovat, že s rostoucí hodnotou 

důvěryhodnosti roste celková ztráta cestujících přicházejících na zastávky. S rostoucí 

hodnotou hladiny důvěryhodnosti se tedy získané řešení zhoršuje. Na nízkých hladinách 



 

179 

 

důvěryhodnosti jsou pak získaná řešení z pohledu celkové ztráta cestujících přicházejících 

na zastávky lepší. 

 

Provedené experimenty zohledňující nejistotu v podobě nejisté hodnoty intenzity 

přicházejících cestujících na zastávky, která byla modelována prostřednictví 

trojúhelníkového fuzzy čísla, prokázaly, že teorii fuzzy množin lze použít k zahrnutí 

nejistoty do výpočetního procesu. Zároveň je však potřeba zdůraznit, že pro výpočty, které 

budou poskytovat odpovídající řešení na příslušných hladinách důvěryhodnosti je potřeba 

mít k dispozici trojúhelníková fuzzy čísla stanovená na základě kvalitních expertních 

odhadů, podložená například dlouhodobými pozorováními dané skutečnosti. 

V experimentech, které byly v rámci této práce provedeny, bylo pracováno s hodnotami 

trojúhelníkových čísel, které byly pro všechny úlohy stanoveny ve čtyřech variantách, 

podle předem stanoveného vztahu. V praxi je však potřebné mít k dispozici hodnoty 

trojúhelníkových fuzzy čísel, které budou pochopitelně pro různé úlohy různé. 
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5 ZÁVĚRY PLYNOUCÍ Z PŘEDLOŽENÉ DISERTAČNÍ 

PRÁCE 

 

Předložená disertační práce byla věnována využití nástroje časové koordinace, 

založené na lineárním programování k řešení problémů vyplývajících z přepravního 

provozu ve veřejné hromadné dopravě. Jedním z cílů práce bylo poukázat na možnosti 

zatraktivnění veřejné hromadné dopravy veřejnosti, díky kvalitní nabídce přepravních 

služeb vyznačujících se nejen bezpečností a spolehlivostí, ale také pohodlností z hlediska 

rozmístění spojů v čase a z hlediska času, který cestující stráví čekáním na dopravní 

prostředek. Předložená práce poukázala na možnosti využití nástroje časové koordinace, 

který významným způsobem přispívá jak k návrhu, tak i k řešení různorodých problémů, 

týkajících se rozložení jednotlivých spojů v čase. Nástroj časové koordinace tak nabízí 

efektivní možnost řešení přepravních problémů, jejíž použití si žádá pouze minimální 

finanční náklady ve srovnání s opatřeními technického charakteru. Při využití časové 

koordinace se jedná především o organizační zásahy do stávající skutečnosti. Primárním 

cílem využití nástroje časové koordinace jsou spokojení uživatelé veřejné hromadné 

přepravy, kteří tak volbou dopravního prostředku napomáhají realizaci sekundárního cíle, 

kterým je snížení podílu individuální dopravy na ploše měst, která negativním způsobem 

ovlivňuje životní prostředí. 

 

V rámci disertační práce byla pozornost věnována problematice časové koordinace jak 

v podmínkách městské hromadné dopravy, tak v podmínkách příměstské osobní dopravy, 

neboť oba systémy, ve kterých je doprava zabezpečována, skýtají velké množství problémů 

spadajících do kategorie časové koordinace, které je žádoucí řešit. V podmínkách 

příměstské osobní dopravy se jednalo o časovou koordinaci na úsecích, které jsou 

obsluhovány větším množstvím linek. Dále byla pozornost v systémech příměstské osobní 

dopravy, případně městské hromadné dopravy zaměřena na koordinaci příjezdů a odjezdů 

spojů na soustavě několika zastávek. Tato problematika zahrnovala i situaci, která se často 

v reálné praxi vyskytuje, kdy jsou jednotlivé spoje obsluhovány společným vozidlem. Tato 

situace vyžadovala zahrnout do řešení specifická omezení, která umožňovala řešení časové 

koordinace s respektováním tohoto požadavku. V předložené práci byla pozornost 
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věnována i skutečnosti zahrnutí nejistoty, která je nedílnou součástí reality, do výpočetního 

procesu.  

5.1 Závěry plynoucí pro rozvoj vědy a praxi  

Dříve, než bude přikročeno ke shrnutí jednotlivých výsledků dosažených v práci, je 

vhodné doplnit, že v rámci mapování současného stavu využívání matematických metod 

při řešení problematiky časové koordinace spojů, bylo zjištěno, že existuje mnohý zájem 

o řešení této problematiky. V praxi je této problematice věnována nemalá pozornost, jak 

dokládají poznatky shrnuté v kapitole 3. Skutečností však zůstává, že optimalizačních 

výpočetních metod není stále využíváno. Tato skutečnost tedy podtrhuje důležitost 

a užitečnost práce zabývající se touto problematikou. Vědecký přínos práce tedy spočívá 

v poukázání na použitelnost složitějších optimalizačních metod, které vedou k úspěšnému 

řešení úloh časové koordinace vycházejících z relné praxe. Dalším přínosem je vyšetření 

časových náročností řešení závisejících na různě komplikovaných úlohách a prokázání 

jejich časově dostupné řešitelnosti. 

 

V následujícím textu budou shrnuty a již stručně komentovány dílčí výsledky, kterých 

bylo v práci dosaženo a které korespondují s vytyčenými cíli disertační práce. Jednotlivá 

shrnutí budou uváděna ve sledu, ve kterém po sobě následují jednotlivé kapitoly týkající se 

vlastního výzkumu v práci. 

 

Kapitola 4.1 byla věnována vypracování metodiky zjištění přípustných manipulací 

s jednotlivými spoji. Na základě práce provedené v této kapitole byly stanoveny přesné 

podmínky vyplývající z technologických předpokladů, které byly později uplatňovány 

při vyhledávání nejdříve možných a nejpozději přípustných časů odjezdů spojů, které byly 

předmětem časové koordinace. Tato kapitola koresponduje s 1. cílem disertační práce. 

 

Kapitola 4.2 byla věnována možným přístupům k řešení časové koordinace 

při zachování původního pořadí spojů a využití kaskádového přístupu. V této kapitole byl 

představen matematický model založený na tzv. max-min přístupu, který byl vylepšen tzv. 

kaskádovým přístupem, který odstraňuje nedostatky max-min přístupu prostého. 

Na základě aplikace matematického modelu max-min zobecněného (tzv. „kaskády“) byla 

řešení získaná na základě aplikace matematického modelu max-min prostého vylepšena. 
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Kapitola 4.3 byla věnována možným přístupům k řešení časové koordinace spojů 

při zachování původního pořadí spojů a při aplikaci optimalizačního kritéria zohledňující 

časové ztráty cestujících přicházejících na zastávku. V této kapitole byl představen nový 

matematický model s kvadratickou účelovou funkcí, která byla pro možnosti řešení 

v rámci lineárního programování po částech aproximována lineární funkcí. Tento přístup 

přinesl opět zlepšení výsledků dosažených při použití výše uvedených dvou přístupů (max-

min prostý, max-min zobecněný („kaskáda“). Součástí kapitoly 4.3 je vyšetření závislosti 

mezi přesností výsledků a potřebnou dobou výpočtu při různé velikosti kroku 

při linearizaci kvadratické účelové funkce. 

 

 Kapitola 4.4 je věnována výpočetním experimentům, které byly popisovány 

v kapitolách 4.2 a 4.3. Tyto experimenty, označené symbolem EI, EII byly provedeny 

na 14 úlohách vycházejících z reálné praxe. Celkem byly v rámci experimentů EI 

testovány tři matematické modely (max-min prostý, max-min zobecněný, linearizovaný 

kvadratický model). Linearizovaný kvadratický model pak byl dále v rámci experimentů 

EII řešen v pěti variantách s rozdílnou délkou kroku při linearizaci. Shrnutím všech 

výsledků dosažených na základě experimentů EI, lze konstatovat, že ve 13 případech bylo 

nejlepšího řešení z pohledu časové ztráty cestujících dosaženo modely matematickým 

modelem zobecněného max-min přístupu a lineraizovaným kvadratickým modelem. 

V jednom případě bylo nejlepší řešení dosaženo pouze linearizovaným kvadratickým 

modelem. Nejlepší procentuální zlepšení, kterého bylo v rámci řešení dosaženo je 37,2 %, 

průměrné zlepšení při nejlepší variantě řešení vůči výchozímu stavu má hodnotu 17,4 %. 

 

Na základě experimentů, které byly provedeny v kapitole 4.4, se prokázalo, 

že při dělení intervalu na délku 1 jednotky, je dosaženo nejlepších výsledků z pohledu 

časové ztráty cestujících při dobách výpočtu, které se pohybovaly pod hranicí 1 sekundy. 

S ohledem na skutečnost, že 1 jednotka je v podmínkách časové koordinace spojů 

nejmenší, neboť v praxi jsou časy odjezdů spojů v celých minutách, lze tedy konstatovat, 

že tento matematický model lze s úspěchem pro řešení obdobných úloh v praxi použít. 

Kapitoly 4.2 a 4.3, 4.4 korespondují s 2. cílem disertační práce. Část kapitoly 4.3, týkající 

se přesnosti výsledků dosažených při linearizaci kvadratické účelové funkce koresponduje 

s 3. cílem disertační práce. 
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Kapitola 4.5 byla věnována možným přístupům k řešení časové koordinace spojů 

při změně původního pořadí spojů. Tato kapitola představuje možnosti řešení časové 

koordinace při využití linearizovaného kvadratického modelu, při možné změně výchozího 

pořadí spojů. Problematika byla řešena s využitím linearizovaného kvadratického modelu, 

který se na základě experimentů provedených v předchozích kapitolách prokázal jako 

model, který poskytuje nejlepší výsledky, při adekvátních charakteristikách přesnosti 

výpočtu a délce trvání výpočetního času. Tento matematickou model, který zohledňuje 

možnou změnu výchozího pořadí spojů, nabídl využití širší množiny přípustných řešení, 

které reálný provoz skýtal. V rámci kapitoly 4.5 byly provedeny experimenty označeny 

symbolem EIII. Tyto experimenty srovnávaly doposud nejlepší získané řešení na základě 

modelu s pevným pořadím spojů s výsledky modelu s volným pořadím spojů. Na základě 

experimentů EIII bylo prokázáno, že u 70% řešených úloh bylo získáno lepších výsledků, 

při využití modelu s volným pořadím spojů. U 30% řešených úloh pak bylo dosaženo 

výsledků shodných s doposud nejlepším stavem. Kapitola 4.5 ještě doplňuje 2. cíl 

disertační práce. 

 

Kapitola 4.6 byla věnována možným přístupům k řešení časové koordinace spojů 

při zohlednění podmínek respektujících dodržování bezpečnostních přestávek řidičů. 

V této kapitole byl představen matematický model s pevným pořadím spojů, který nabízí 

možnost využití širší množiny přípustných řešení na základě umožnění využití prostoru 

pro posun spojů za hranici bezpečnostní přestávky. Tento matematický model byl opět 

založen na linearizovaném kvadratickém modelu. V rámci této kapitoly byly provedeny 

experimenty označeny symbolem EIV, které aplikovaly tento matematický model na 8 

úloh z reálné praxe, které nabízely možnosti posunu spojů za hranici bezpečnostních 

přestávek. Výsledky experimentu EIV prokázaly, že u 5 úloh z 8 bylo dosaženo lepších 

výsledků při použití matematického modelu s pevným pořadím spojů s možnostmi posunu 

spojů za hranici bezpečnostních přestávek, než při použití matematického modelu 

s pevným pořadím spojů, který neumožňoval posun spojů za hranici bezpečnostních 

přestávek. U zbývajících 3 úloh bylo dosaženo výsledků shodných. Kapitola 4.6 

koresponduje se 4. cílem disertační práce. 

 

Kapitola 4.7 je věnována problematice síťové koordinace spojů. V této kapitole je 

pozornost zaměřena na časovou koordinaci spojů, kde je zároveň koordinováno více 
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zastávek, resp. více směrů zároveň. V rámci této kapitoly byl představen matematický 

model založený opět na linearizovaném kvadratickém modelu, které umožňuje tuto 

síťovou koordinaci spojů řešit. Součástí matematického modelu představeného v této 

kapitole jsou doplňkové podmínky, které zabezpečují provázání spojů obsluhovaných 

stejným vozidlem. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí řešené problematiky, neboť 

v oblasti síťové koordinace vznikají četné vazby mezi jednotlivými spoji. Matematický 

model představený v této kapitole byl aplikován na 7 úloh zahrnujících síťovou koordinaci 

na dvou zastávkách zároveň a 1 úlohu zahrnující časovou koordinaci na 6 zastávkách 

zároveň. Výsledky těchto úloh jsou označeny symbolem experimenty EV. Provedené 

experimenty dokládají, že řešení síťové koordinace přináší ve všech případech zlepšení 

výchozího stavu. V porovnání s výsledky jednosměrné časové koordinace (časové 

koordinace na jedné zastávce) jsou ve většině případů tyto výsledky horší. Zhoršení těchto 

výsledků vůči výsledkům časové koordinaci na jedné zastávce je však připustitelné, neboť 

je potřeba mít na zřeteli, že do řešení časové koordinace na jedné zastávce nevstupují 

vazby, které mohou množinu přípustných řešení zmenšit. Důležitou skutečností též je, že 

průměrné zlepšení vůči výchozímu stavu dosahuje u síťové koordinace hodnot 14,26%, 

zatímco průměrné zhoršení vůči časové koordinaci na jedné zastávce dosahuje hodnoty 

3,75%, což je velmi uspokojivým výsledkem. Kapitola 4.7 koresponduje s 5. a 7. cílem 

disertační práce. 

 

Kapitola 4.8 byla věnována možnostem řešení síťové koordinace se zohledněním 

nejistých hodnot. Nejistota je skutečností, která je nedílnou součástí každého reálného 

procesu. S ohledem na tuto skutečnost byla kapitola 4.8 věnována této problematice. 

V rámci této kapitoly byla pozornost věnována zahrnutí nejistých hodnot intenzit 

cestujících čekajících na zastávce. Tyto intenzity byly modelovány prostřednictvím teorie 

fuzzy množin. V této kapitole byl představen matematický model založený 

na linearizovaném kvadratickém modelu síťové koordinace zohledňující nejisté hodnoty. 

V rámci řešení této problematiky bylo řešeno 7 úloh síťové koordinace ve 4 variantách. 

Každá varianta zohledňovala jiné trojúhelníkové fuzzy číslo reprezentující nejisté hodnoty 

intenzit příchodu cestujících. Matematický model zohledňující nejisté hodnoty byl 

aplikován na 7 úloh v rámci experimentů EVI. Uskutečněné experimenty prokázaly, 

že nejistou hodnotu lze prostřednictvím trojúhelníkových fuzzy čísel s úspěchem zahrnout 
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do řešení úloh časové koordinace spojů. Kapitola 4.8 koresponduje s 6. cílem disertační 

práce. 

 

Z výše uvedeného shrnutí vyplývá, že v úvodu formulováné cíle disertační práce byly 

naplněny. Předložená práce svým obsahem může nabídnout podklady, na základě kterých 

je možné úspěšně řešit rozmanité problémy z oblasti časové koordinace spojů, v čemž 

spatřuji její přínost pro praxi. 

5.2 Možnosti dalšího pokračování v řešení problematiky 

Z hlediska dalšího rozvoje problematiky řešené v disertační práci je možno zmínit několik 

návrhů, kterými je vhodné se v dalším výzkumu zabývat. Jedná se o: 

 

• problematiku automatizovaného zpracovávání turnusových příkazů, s využitím 

metodiky uvedené v práci, na základě kterých jsou určovány nejdříve možné 

a nejpozději přípustné příjezdy a odjezdy spojů, které jsou předmětem koordinace, 

• problematiku zabývající testováním modelů síťové koordinace spojů na rozsáhlých 

úlohách (množiny 10 a více zastávek, přestupní uzly s početnými přestupními 

vazbami, apod.); zde je vhodné zabývat se zjištěním, do jaké míry jsou tyto velmi 

rozsáhlé úlohy řešitelné s ohledem na hodnoty výpočetního času, 

• spolupráce s dopravními subjekty poskytujícími adekvátní data pro testování síťové 

koordinace; vytyčení jevů, které je vhodné evidovat za účelem přípravy vstupních 

dat pro matematické modely řešící problémy z oblasti síťové koordinace spojů. 
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CONCLUSION 

 

 

This thesis was devoted to the using of the time coordination based on linear 

programming to solve problems arising from the transport service in public mass transport. 

The presented work pointed to the possibility of using time coordination, which contributes 

significantly to the design of bus links in the time. The time coordination is significant tool 

for solve various problems from the real practice. The aim of this thesis was increase the 

attractiveness of public mass transport. The satisfied users of public mass transport – it is 

the primary aim of using tools time coordination. The share of private transport, which 

negatively affects the environment, is reduced; there is the secondary aim of this thesis. 

The secondary aim is dependent on the realization of primary aim. 

 

The attention was focused to the time coordination of bus links in the town public 

transport and in the suburban public transport too. The both systems offer the large sets 

of problems which are desirable to solve. The time coordination was solved in the sections 

which are associated for more of lines in terms of suburban passenger traffic. Next to the 

attention was focused on the coordination of arrivals and departures of bus links on the set 

of several stops. The attention was focused on the inclusion of uncertainty to the 

computing process, which is integral part of reality, in the presented thesis. 

 

The chapter 4.1 was devoted developing methodology to determine acceptable 

handling with individual bus links. The accurate conditions for handling with bus links, 

which are resulting from technological assumptions, were determined in this chapter too. 

 

Chapter 4.2 was devoted to possible approaches for solving the time coordination with 

regarding to the default order of bus links. The max-min simple approach and the max-min 

generalized (cascade approach) were introduced in this chapter. The results from the 

cascade approach are better than results from the max-min simple approach. 

 

Chapter 4.3 was devoted to possible approaches for solving the time coordination with 

regarding to the default order of bus links too. The new mathematical model with quadratic 

objective function was introduced in this chapter. The objective function in this 

mathematical model was linearized by piecewise linear function. The results obtained from 
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the mathematical model were better than results obtained from other two mathematical 

models. 

 

The numerical experiments with mathematical models max-min simple, max-min 

generalized and linearized quadratic model were presented in chapter 4.4. 

 

Chapter 4.5 was devoted to possible approaches for solving the time coordination with 

changing the default order of bus links. This approach was based on the linearized 

quadratic model, which was presented in chapter 4.3. The mathematical model with 

changing the default order of bus links offers the larger set of acceptable solutions. The 

best ever solutions have improved about 70% with mathematical model with changing the 

default order of bus links. 

 

Chapter 4.6 was devoted to possible approaches for solving the time coordination with 

regarding to compliance of safety breaks. This approach was based on the linearized 

quadratic model which was presented in chapter 4.3. and this mathematical model offers 

the larger set of acceptable solutions to. 

 

The chapter 4.7 was devoted to time coordination on the several bus stops. The 

mathematical model presented in this chapter includes the additional conditions for the 

necessary links between related bus links. 

 

Chapter 4.8 was devoted to possible approaches for solving the time coordination with 

regarding to the uncertaintly in the input dates. The fuzzy mathematical model and the 

Tanaka-Asai mathematical model were presented in this chapter. 
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PŘÍLOHY 

 

1 POPIS ŘEŠENÝCH ÚSEKŮ 

 

V následující části bude proveden podrobný popis úseků, na kterých byly prováděny 

výpočetní experimenty. 

 

1.1 Úsek Frýdek-Místek – Dobrá 

 

Řešený úsek Frýdek-Místek – Dobrá a jeho opačný směr Dobrá – Frýdek-Místek je 

pro úlohu řešení časové koordinace spojů ohraničen krajními zastávkami Frýdek-Místek, 

Frýdek autobusové nádraží a Dobrá, střed. Tyto hraniční zastávky byly vybrány s ohledem 

na skutečnost, že úsek mezi těmito dvěma zastávkami je společný pro skupinu linek, 

prostřednictvím kterých je uskutečňována dopravní obsluha tohoto území. Jednotlivé linky 

podílející se na obsluze budou dále blíže specifikovány. Výřez mapy znázorňující řešenou 

oblast, je zachycen za na obrázku č. P1.01. 

 

 Obr. č. P1. 01: Výřez zachycující řešenou oblast Frýdek-Místek – Dobrá 

 

Na řešeném úseku je rozmístěno 8 zastávek. Jedná se o tyto zastávky: 

 

1. Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží, 

2. Frýdek-Místek, Frýdek, železniční stanice, 

3. Frýdek-Místek, Frýdek, Na Veselé, 

4. Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U Gustlíčka, 

5. Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U Hučky, 
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6. Dobrá, VÚHŽ, 

7. Dobrá, rest. Na Špici, 

8. Dobrá, střed. 

 

Úsek, na kterém bude řešena koordinace spojů, je úsek, jehož délka činí 6 [tkm]12
. 

Tento úsek je společným úsekem 6 příměstských linek. Jedná se o linky 860 310, 860 317, 

860 322, 860 325, 860 327 a 860 336.  

 

Nyní budou uvedeny základní parametry jednotlivých linek obsluhovaných, 

dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., které se podílejí na obsluze úseku Frýdek-Místek, 

Frýdek, autobusové nádraží – Dobrá, střed v obou směrech. Celkové počty zastávek jsou 

uvedeny včetně počáteční a cílové zastávky. 

 

Linka 860 310 Frýdek-Místek – Nošovice 

Linka 860 310 má délku 11 [tkm]. Její výchozí zastávkou ve směru Frýdek-Místek – 

Dobrá je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a její konečnou zastávkou je 

zastávka Nošovice, PZ Hyundai – hlavní brána. Tato linka má na své celkové délce 

rozmístěno 11 zastávek.  

 

Linka 860 317 Morávka – Frýdek-Místek – Ostrava 

Linka 860 317 má délku 50 [tkm]. Výchozí zastávkou této linky ve směru Frýdek-

Místek - Dobrá je zastávka Ostrava, ÚAN a konečnou zastávkou v témže směru je 

zastávka Morávka, Bebek. Celkový počet zastávek rozmístěných na lince je 45.  

  

                                                
12

 Tarifní kilometr. 
1) Určí se podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce 
ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km. 
2) Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné 
zastávky linky, nebo naopak. 
3) Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejně kilometrické údaje, stanoví se jízdné 
a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost (viz příloha k vyhlášce C 6/13 – 14/1993). 
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Linka 860 322 Morávka – Raškovice – Frýdek-Místek – Řepiště – Ostrava 

Linka 860 322 má délku 55 [tkm]. Výchozí zastávkou linky ve směru Frýdek-Místek – 

Dobrá je zastávka Ostrava, Kunčice, NH Zářičí a konečnou zastávkou v témže směru je 

zastávka Morávka, Lipové. Na lince je rozmístěno 51 zastávek.  

 

Linka 860 325 Frýdek-Místek – Dobrá – Výšní Lhoty – Dobratice – Vojkovice  

Linka 860 325 má délku 21 [tkm]. Výchozí zastávkou linky ve směru Frýdek-Místek – 

Dobrá je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, Válc. pl. aut. st. a konečnou zastávkou v témže 

směru je zastávka Vojkovice, křiž. k Dobraticím. Na celé lince je zavedeno 29 zastávek.  

 

Linka 860 327 Morávka – Frýdek-Místek 

Linka 860 327 je dlouhá 36 [tkm]. Výchozí zastávkou linky ve směru Frýdek-Místek – 

Dobrá je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a konečnou zastávkou 

v témže směru je zastávka Morávka, Bebek. Na lince je rozmístěno 35 zastávek.  

 

Linka 860 336 Frýdek-Místek – Pazderna – Horní Domaslavice – Frýdek-Místek 

Jedná se o okružní linku, jejíž výchozí zastávkou je Frýdek-Místek, Frýdek, Válc. pl. 

aut. st. a konečnou zastávkou je Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží. Délka této 

okružní linky činí 38 [tkm]. Na lince je rozmístěno 50 zastávek.  

 

 

1.2 Úsek Frýdek-Místek – Chlebovice 

 

Úsek Frýdek-Místek – Chlebovice je úsek jehož délka činí 6 [tkm]. Pro účely 

koordinace je řešená oblast ohraničena krajními zastávkami. Jedná se o zástavku Frýdek-

Místek, autobusové nádraží a zastávku Chlebovice, střed. Řešená oblast je pokryta devíti 

zastávkami včetně krajních zastávek, vymezujících řešenou oblast. Jedná se o tyto 

zastávky: 

 

1. Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží, 

2. Frýdek-Místek, Místek, poliklinika, 

3. Frýdek-Místek, Místek, Politických obětí, 

4. Frýdek-Místek, Místek, 17. Listopadu, 
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5. Frýdek-Místek, Místek, Štandl, 

6. Frýdek-Místek, Místek, Příborská, 

7. Frýdek-Místek, Místek, u Václavíků, 

8. Frýdek-Místek, Zelinkovice, 

9. Frýdek-Místek, Chlebovice, střed. 

 

 Na obrázku č. P1.02 je zachycena orientační mapa řešeného území. 

 

 

Obr. č. P1. 02: Výřez zachycující řešenou oblast Frýdek-Místek – Chlebovice 

 

Vymezený úsek je pojížděn 4 linkami, jejichž spoje zabezpečují dopravní obslužnost 

této oblasti. Jedná se o linky 860 302, 860 303, 860 335, 865 005. 

 

Nyní budou uvedeny základní parametry jednotlivých linek obsluhovaných, 

dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., které se podílejí na obsluze úseku Frýdek-Místek, 

Frýdek, autobusové nádraží – Chlebovice, střed v obou směrech. Celkové počty zastávek 

jsou uvedeny včetně počáteční a cílové zastávky. 

 

Linka 860 302 Frýdek-Místek – Hukvaldy 

Linka 860 302 má délku 22 [tkm]. Její výchozí zastávkou ve směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, Válcovny plechu, autobusové stanoviště, 
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respektive Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a její konečnou zastávkou je 

zastávka Hukvaldy, hotel. Tato linka má na své celkové délce rozmístěno 23 zastávek.  

 

Linka 860 303 Frýdek-Místek – Příbor - Kopřivnice 

Linka 860 303 má délku 25 [tkm]. Její výchozí zastávkou ve směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a její konečnou 

zastávkou je zastávka Kopřivnice, autobusové nádraží. Tato linka má na své celkové délce 

rozmístěno 18 zastávek.  

 

Linka 860 335 Frýdek-Místek – Příbor – Nový Jičín 

Linka 860 335 má délku 25 [tkm]. Její výchozí zastávkou ve směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a její konečnou 

zastávkou je zastávka Nový Jičín, autobusové nádraží. Tato linka má na své celkové délce 

rozmístěno 19 zastávek.  

 

Linka 865 005 Řepiště – Lískovec – Frýdek, u nemocnice – Frýdek, aut. nádraží – Místek, 

Olešná – Chlebovice 

Linka 865 005 má délku 32 [tkm]. Její výchozí zastávkou ve směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice je zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a její konečnou 

zastávkou je zastávka Frýdek-Místek, Chlebovice, kostel. Tato linka má na své celkové 

délce rozmístěno 31 zastávek. Jedná se o linku v režimu MHD. 
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1.3 Úsek Šumperk – Velké Losiny 

 

Řešený úsek Šumperk – Velké Losiny se nachází v Olomouckém kraji. Orientační 

mapa zachycující řešený úsek Šumperk – Velké Losiny je na obrázku č. P1.03. 

 

Obr. č. P1. 03: Fragment mapy zachycující řešený úsek Šumperk – Velké Losiny 

 

Krajními zastávkami, které zastupují výchozí a cílový bod jsou Šumperk, autobusové 

stanoviště a Velké Losiny, hotel Praděd. Vzdálenost mezi těmito zastávkami je 10 tkm. 

Na řešeném úseku je rozmístěno celkem 10 zastávek, z čehož dvě zastávky jsou 

zastávkami krajními. Jedná se o tyto zastávky: 

 

1. Šumperk, autobusové stanoviště, 

2. Šumperk, Jesenická, železniční stanice, 

3. Vikýřovice, pod Holubím vrchem, 

4. Rapotín, U Ptáčka, 

5. Rapotín, pila, 

6. Rapotín, u hříště, 

7. Rapotím č. 167, 

8. Rapotín, restaurace U skláren, 
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9. Velké Losiny, zámek, 

10. Velké Losiny, hotel Praděd. 

 

Časová koordinace bude omezena na období dopoledního přepravního sedla, které 

bylo stanoveno na interval 8:00 – 12:00 hodin v běžných pracovních dnech. Tento interval 

byl stanoven na základě doporučení dopravce Veolia Transport a. s., který je hlavním 

dopravcem, který se na obsluze tohoto úseku podílí. Dalším dopravcem, který zabezpečuje 

provozování spojů ve zmíněném úseku Šumperk – Velké Losiny, je dopravce Tourbus 

Brno, a. s. Řešený úsek je ve směru Šumperk – Velké Losiny pokryt 5 linkami 930 218, 

950 122, 930 208, 930 220 a 930 218, které jsou pojížděny 6 spoji. Opačný směr, směr 

Velké Losiny - Šumperk je pokryt 3 linkami 930 220, 930 218 a 950 122, které jsou 

pojížděny 4 spoji. 

 

 

1.4 Úsek Bruntál – Andělská Hora 

 

Řešený úsek Bruntál – Andělská Hora se nachází v Moravskoslezském kraji. 

Orientační mapa je zachycena na obrázku č. P1.04 

 

Obr. č. P1. 04: Fragment mapy zachycující řešený úsek Bruntál – Andělská Hora 
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Krajními zastávkami, které zastupují výchozí a cílový bod jsou Bruntál, železniční 

stanice a Andělská Hora, autobusová stanice. Vzdálenost mezi těmito zastávkami je 12 km. 

Na řešeném úseku je rozmístěno celkem 10 zastávek, z čehož dvě zastávky jsou 

zastávkami krajními. Mezi zastávkou Bruntál, železniční stanice a Andělská Hora, 

autobusová stanice tedy leží 8 nácestných zastávek. Jedná se o tyto zastávky: 

 

1. Bruntál, železniční stanice, 

2. Bruntál, nemocnice, 

3. Bruntál, Dukelská, 

4. Bruntál, Seliko, 

5. Staré Město, zastávka, 

6. Staré Město škola, 

7. Staré Město, Větrovan, 

8. Světlá Hora, rozcestí, 

9. Světlá Hora, autobusová stanice, 

10. Andělská Hora, autobusová stanice. 

 

Časová koordinace bude omezena na období dopoledního přepravního sedla, které 

bylo stanoveno na interval 8:00 – 14:00 hodin v běžných pracovních dnech. Spoje všech 

linek vedené v uvedeném intervalu jsou zajišťovány dopravcem Veolia Transport Morava, 

a. s. Řešený úsek je ve směru Bruntál – Andělská Hora pokryt 3 linkami 850 861, 850 865, 

850 866, které jsou pojížděny 8 spoji. Opačný směr, směr Andělská Hora – Bruntál je 

pokryt týmiž linkami, které jsou pojížděny 6 spoji. 

 

 

1.5 Frýdek-Místek, MHD 

 

1.5.1 Slezan 01 – Revoluční 

 

Jedná se o společnou část linek č. 865 002, č. 865 003 a č. 865 006 městské hromadné 

dopravy ve Frýdku-Místku, která je provozovaná dopravcem ČSAD Frýdek-Místek, a. s. 

Délky těchto linek jsou po řadě 18 [tkm], 26 [tkm] a 25 [tkm]. V rámci řešeného období 

18:10 – 21:20, které bylo zadáno ze strany dopravce ČSAD Frýdek-Místek, a.s. je linka 
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č. 865 001 pojížděna 3 spoji. Linka č. 865 003 je pojížděna 3 spoji a linka č. 865 006 je 

pak pojížděna 2 spoji. 

 

1.5.2 Vodárna – Domov důchodců 

 

Zde se jedná o společnou část linek č. 865 003, č. 865 006 a č. 865 017 městské 

hromadné dopravy ve Frýdku-Místku. Délky těchto linek jsou po řadě 26 [tkm], 25 [tkm] 

a 25 [tkm]. V rámci řešeného období 17:51 – 21:27, které bylo zadáno ze strany dopravce 

ČSAD Frýdek-Místek, a.s. je linka č. 865 003 pojížděna 3 spoji. Linka č. 865 006 je 

pojížděna 2 spoji a linka č. 865 006 je pak pojížděna 1 spojem. 

 

 

1.6 Úlohy vycházející z podkladů pro varianty jízdních řádů 

Frýdek-Místek, MHD 1 – 8 

 

Jedná se o 8 úloh, které byly doporučeny na základě konzultací s firmou UDI Morava, 

s.r.o. Tyto úlohy jsou pro přehlednost označeny kódy: sro_v, srp_v, srq_v, srr_v, srs_d, 

srt_d, sru_v, srv_d. Počáteční písmena (sr) byla zavedena pro označení úloh, které budou 

použity pro experimenty, týkající časové koordinace v interakci s bezpečnostní přestávkou. 

Následují písmeno (o, p, q, r, s, t, u, v), označuje úlohu samotnou. Poslední písmeno (d, v), 

pak vypovídá o tom, zda se jedná o úlohu řešenou v oblasti dopoledního či večerního 

přepravního sedla. 
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2 DATA K ŘEŠENÝM ÚLOHÁM PRO EXPERIMENTY I, II, 

III 

 

2.1 Frýdek-Místek – Dobrá 

 

2.1.1 Frýdek-Místek – Dobrá, dopolední přepravní sedlo 

 

Do řešení ve směru Frýdek-Místek - Dobrá jsou zahrnuty tyto spoje. Spoj č. 5 a spoj 

č. 7 linky 860 310, spoj č. 15 linky 860 325, spoj č. 60, spoj č. 26, spoj č. 28 linky 860 327, 

spoj č. 13, spoj č. 17, spoj č. 19 linky 860 336. U spojů č. 5 a č. 7 linky 860 310 je potřeba 

doplnit, že ve dnech 29. 12. 2008 – 2. 1. 2009 nejsou v provozu. Vzhledem 

k jednorázovému omezení a krátkosti intervalu, po který nejsou v provozu, však nebudou 

z výběru pro řešení vyloučeny. Výchozí rozložení spojů na časové ose je zachyceno 

na obrázku č. P2.01. Dopolední přepravní sedlo v tomto úseku bylo stanoveno po dohodě 

s ČSAD Frýdek-Místek, a.s. na interval 8 – 12 hodin. 

 

 

 

Obr. č. P2. 01: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Frýdek-Místek – Dobrá, 

dopolední přepravní sedlo13
 

 

Pro jednotlivé spoje, které jsou výše uvedeny, byly zpracovány možnosti posunu 

pro všechny turnusové příkazy, na základě kterých jsou zabezpečovány. Následující 

tabulka č. P2.01 shrnuje vypracované možnosti posunů odjezdů spojů v dotčeném úseku 

Frýdek-Místek – Dobrá. 

 

Tabulka č. P2.02 pak shrnuje hodnoty, které budou posléze přímo načítány 

do matematického modelu. Jedná se o hodnotu nejdříve možného odjezdu spoje z výchozí 

zastávky a jeho možného posunu v kladném směru na časové ose. Dále jsou v tabulce – 

tabulce č. P2.02 uvedeny hodnoty možných posunů odjezdů spojů v kladném směru 
                                                
13 Situace na zastávce Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží. 



 

198 

 

na časové ose a hodnoty „fixních“ spojů, které vymezují časový úsek, ve kterém jsou spoje 

koordinovány. Pro potřeby výpočtu jsou všechny hodnoty v tabulce převedeny na minuty. 

 

Tabulka č. P2. 01: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Frýdek-

Místek – Dobrá, dopolední přepravní sedlo 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

   [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 310 5 66.211 8:00 7:32 8:58 0:28:00 0:58:00 

  70.1 8:00 7:25 8:58 0:35:00 0:58:00 

  70.2 8:00 7:53 8:58 0:07:00 0:58:00 

      0:07:00 0:58:00 

860 310 7 67.1 11:00 9:45 11:08 1:15:00 0:08:00 

  67.11 11:00 9:45 11:08 1:15:00 0:08:00 

      1:15:00 0:08:00 

860 325 15 60.1 10:03 7:52 10:33 2:11:00 0:30:00 

  60.2 10:03 8:02 10:30 2:01:00 0:27:00 

  60.21 10:03 9:12 10:33 0:51:00 0:30:00 

      0:51:00 0:27:00 

860 327 60 49.1 9:09 8:45 9:12 0:24:00 0:03:00 

  51.122 9:09 9:05 9:15 0:04:00 0:06:00 

      0:04:00 0:03:00 

860 336 13 45.12 8:43 7:49 8:53 0:54:00 0:10:00 

  45.123 8:43 7:49 8:46 0:54:00 0:03:00 

  45.6 8:43 7:49 8:46 0:54:00 0:03:00 

      0:54:00 0:03:00 

860 336 17 43.1 10:03 9:06 10:09 0:57:00 0:06:00 

  43.11 10:03 9:06 10:09 0:57:00 0:06:00 

  43.2 10:03 9:06 10:11 0:57:00 0:08:00 

  43.21 10:03 9:06 10:41 0:57:00 0:38:00 

      0:57:00 0:06:00 

860 336 19 59.1 11:49 10:00 12:25 1:49:00 0:36:00 

  59.21 11:49 11:41 13:24 0:08:00 1:35:00 

      0:08:00 0:36:00 

860 327 26 37.1 10:24 9:15 10:26 1:09:00 0:02:00 

  37.2 10:24 9:15 10:26 1:09:00 0:02:00 

  37.21 10:24 9:15 10:26 1:09:00 0:02:00 

  37.22 10:24 9:15 10:26 1:09:00 0:02:00 

      1:09:00 0:02:00 

860 327 28 48.1 11:29 9:30 11:29 1:59:00 0:00:00 

   11:29 9:09 11:29 2:20:00 0:00:00 

   11:29 11:24 11:29 0:05:00 0:00:00 

      0:05:00 0:00:00 
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Tabulka č. P2. 02: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Frýdek-Místek – Dobrá, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8 9  nt  

ia  

[min] 
458 473 469 545 552 546 555 585 684 701 722 

ic  

[min] 
 65 57 7 78 63 71 83 5 44  

 

Zde je vhodné připomenout, že odjezdy 458 a 722 odpovídají dvojici fixních spojů, 

které vymezují již zmíněný interval koordinace. 

 

2.1.2 Dobrá – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

 

Do řešení ve směru Dobrá – Frýdek-Místek jsou zahrnuty tyto spoje. Spoj č. 4 a spoj 

č. 6 linky 860 310. Dále pak spoj č. 14 linky 860 325, spoj č. 9, spoj č. 23, spoj č. 33 linky 

860 327, spoj č. 17 a spoj č. 18 linky 860 336. U spojů č. 4 a č. 6 linky 860 310 je potřeba 

doplnit, že ve dnech 29. 12. 2008 – 2. 1. 2009 nejsou v provozu. Vzhledem 

k jednorázovému omezení a krátkosti intervalu, po který nejsou v provozu, také nebudou 

z výběru pro řešení vyloučeny. 

 

Výchozí rozložení spojů na časové ose je zachyceno na obrázku č. P2.02. Dopolední 

přepravní sedlo v tomto úseku bylo stanoveno po dohodě s ČSAD Frýdek-Místek, a.s. opět 

na interval 8 – 12 hodin. 

 

Níže uvedená tabulka č. P2.03 shrnuje vypracované možnosti posunů odjezdů spojů 

v úseku Dobrá – Frýdek-Místek.  

 

 

 

Obr. č. P2. 02: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Dobrá – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo14
 

 

                                                
14 Situace na zastávce Dobrá, střed. 
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Tabulka č. P2. 03: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Dobrá – 

Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

   [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 310 4 70.1 9:30 8:22 11:19 1:08:00 1:49:00 

  70.2 9:30 8:22 12:31 1:08:00 3:01:00 

  62.211 9:30 8:22 10:50 1:08:00 1:20:00 

      1:08:00 1:20:00 

860 310 6 67.1 11:30 11:20 13:00 0:10:00 1:30:00 

  67.11 11:30 11:20 11:56 0:10:00 0:26:00 

      0:10:00 0:26:00 

860 325 14 60.21 8:05 7:35 8:09 0:30:00 0:04:00 

      0:30:00 0:04:00 

860 327 23 46.1 7:45 7:44 9:25 0:01:00 1:40:00 

  46.2 7:45 7:44 8:58 0:01:00 1:14:00 

      0:01:00 1:14:00 

860 327 33 49.1 10:08 10:05 10:53 0:03:00 0:45:00 

  51.122 10:08 10:05 10:52 0:03:00 0:44:00 

      0:03:00 0:44:00 

860 327 9 36.11 9:04 8:29 9:11 0:35:00 0:07:00 

  36.111 9:04 8:26 9:12 0:38:00 0:08:00 

  36.21 9:04 8:32 9:12 0:32:00 0:08:00 

  36.211 9:04 8:32 9:12 0:32:00 0:08:00 

  36.212 9:04 8:32 9:12 0:32:00 0:08:00 

      0:32:00 0:07:00 

860 336 17 43.1 10:03 9:06 10:09 0:57:00 0:06:00 

  43.11 10:03 9:06 10:09 0:57:00 0:06:00 

  43.2 10:03 9:06 10:11 0:57:00 0:08:00 

  43.21 10:03 9:06 10:41 0:57:00 0:38:00 

      0:57:00 0:06:00 

860 336 18 45.12 9:20 9:13 9:23 0:07:00 0:03:00 

  45.123 9:20 9:13 9:23 0:07:00 0:03:00 

  45.6 9:20 9:13 9:23 0:07:00 0:03:00 

      0:07:00 0:03:00 

 

Tabulka č. P2.04 dále shrnuje hodnoty, které budou opět přímo načítány 

do matematického modelu. Jedná se o hodnotu nejdříve možného odjezdu spoje z výchozí 

zastávky hodnotu možného posunu spoje v kladném směru na časové ose. 
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Tabulka č. P2. 04: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Dobrá – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
461 501 480 542 567 509 647 610 687 727 

ic  

[min] 
 75 34 39 10 148 47 63 36  

 

2.1.3 Frýdek-Místek – Dobrá, večerní přepravní sedlo 

 

Do řešení ve směru Dobrá – Frýdek-Místek jsou v období večerního přepravního sedla 

zahrnuty tyto spoje. Spoj č. 9 linky 860 310. Spoje č. 24 a č. 26, linky 860 317. Spoje 

č. 18, č. 56 a č. 58 linky 860 327. Dále jsou do řešení zahrnuty spoje č. 37, č. 41 a č. 44 

linky 860 336. Spoj č. 41, je veden bezprostředně po spoji č. 37 a oba spoje jsou 

obsluhovány stejným vozidlem. V matematickém modelu bude ošetřeno, aby oba spoje 

měly shodnou velikost posunu z nejdivější časové polohy.  

 

Večerní přepravní sedlo bylo po konzultaci s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek, a. s. 

stanoveno na časové období 17 – 22 hodin. Krajními spoji, které vymezují časový interval 

koordinace, jsou spoj č. 22 linky 860 317 a spoj č. 52 linky 860 336. Výchozí rozložení 

spojů na časové ose je zachyceno na obrázku č. P2.03. Hodnoty vypracovaných 

dovolených posunů jednotlivých spojů jsou shrnuty v tabulce č. P2.05. V tabulce č. P2.06 

jsou jako v předchozích případech uvedeny nejdříve možné odjezdy spojů ia  a hodnoty 

maximálních možných posunů odjezdů těchto spojů ic  na časové ose. 

 

 

Obr. č. P2. 03: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Frýdek-Místek – Dobrá, večerní 

přepravní sedlo15
 

 

                                                
15 Situace na zastávce Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží. 



 

202 

 

Tabulka č. P2. 05: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Frýdek-

Místek – Dobrá, večerní přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 
Posun (-) Posun (+) 

      [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 310 9 35.12 21:28 21:14 21:48 0:14:00 0:20:00 

860 317 24 48.12 17:45 17:01 17:55 0:44:00 0:10:00 
    48.121 17:45 17:36 17:55 0:09:00 0:10:00 
            0:09:00 0:10:00 

860 317 26 51.12 20:50 19:04 20:54 1:46:00 0:04:00 
    51.123 20:50 19:04 20:54 1:46:00 0:04:00 

    51.121 20:50 19:04 20:54 1:46:00 0:04:00 
    49.11 20:50 18:59 20:50 1:51:00 0:00:00 
            1:46:00 0:00:00 

860 327 18 56.1 18:00 17:38 18:16 0:22:00 0:16:00 
    36.121 18:00 17:40 18:17 0:20:00 0:17:00 
            0:20:00 0:16:00 

860 327 56 50.121 19:00 18:45 19:00 0:15:00 0:00:00 
    50.123 19:00 18:50 19:00 0:10:00 0:00:00 
            0:10:00 0:00:00 

860 327 58 6:12 20:39 20:36 21:08 0:03:00 0:29:00 

860 336 37 73.12 17:08 16:52 17:40 0:16:00 0:32:00 
    73.121 17:08 16:25 17:18 0:43:00 0:10:00 
            0:16:00 0:10:00 

860 336 44 73.12 18:34 18:18 19:06 0:16:00 0:32:00 
    73.121 18:34 17:51 18:44 0:43:00 0:10:00 
            0:16:00 0:10:00 

860 336 41 45.12 18:53 17:17 18:56 1:36:00 0:03:00 
    45.121 18:53 17:49 18:56 1:04:00 0:03:00 
            1:04:00 0:03:00 

 

Tabulka č. P2. 06: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Frýdek-Místek – Dobrá, večerní přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8 9  nt  

ia  

[min] 
1012 1012 1056 1060 1098 1069 1130 1236 1274 1184 1355 

ic  

[min] 
 26 19 36 26 67 10 32 34 106  
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2.1.4 Dobrá – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

 

Do řešení v úseku Dobrá – Frýdek-Místek, v období večerního přepravního sedla byly 

zahrnuty následující spoje. Jedná se o spoj č. 9 linky 860 317. Dále pak spoj č. 7 linky 

860 322, spoj č. 34 linky 860 325. Následují spoje č. 61 a č. 67 linky 860 327 a spoje č. 37, 

č. 39, č. 40 a č. 36 linky 860 336. Časový interval je ohraničen spoji č. 26 linky 860 336 

a č. 73 linky 860 327. Interval večerního přepravního sedla je opět stanoven po konzultaci 

s ČSAD, a. s. na interval 17 – 22 hodin. Výchozí situace rozložení odjezdů jednotlivých 

spojů je zobrazena na níže uvedeném obrázku č. P2.04.  

 

Níže jsou uvedeny tabulky, tabulka č. P2.07 a tabulka č. P2.08, které shrnují 

vypracované hodnoty posunů odjezdů jednotlivých spojů, nejdříve možné časové polohy 

odjezdů spojů a maximální možné časové posuny odjezdů jednotlivých spojů. 

 

 

 

Obr. č. P2. 04: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Dobrá – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo16
 

 

  

                                                
16 Situace na zastávce Dobrá, střed. 
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Tabulka č. P2. 07: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Dobrá – 

Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 
Posun  (-) Posun (+) 

      [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 317 9 51.12 17:30 16:13 19:09 1:17:00 1:39:00 
    51.123 17:30 16:15 19:09 1:15:00 1:39:00 
    51.121 17:30 16:15 18:39 1:15:00 1:09:00 
    49.11 17:30 16:15 19:16 1:15:00 1:46:00 
            1:15:00 1:09:00 

860 322 7+7a 50.121 19:53 19:53 20:01 0:00:00 0:08:00 
    50.123 19:53 19:53 20:01 0:00:00 0:08:00 
            0:00:00 0:08:00 

860 325 34 50.12 17:41 17:41 17:47 0:00:00 0:06:00 
    50.11 17:41 17:40 17:47 0:01:00 0:06:00 
            0:00:00 0:06:00 

860 327 61 36.12 16:42 16:42 16:47 0:00:00 0:05:00 
    36.121 16:42 16:42 17:06 0:00:00 0:24:00 
            0:00:00 0:05:00 

860 327 67 56.1 19:08 18:49 19:10 0:19:00 0:02:00 
    36.121 19:08 18:51 19:37 0:17:00 0:29:00 
            0:17:00 0:02:00 

860 336 37 73.12 17:08 17:00 17:10 0:08:00 0:02:00 
    73.121 17:08 16:25 17:10 0:43:00 0:02:00 
            0:08:00 0:02:00 

860 336 39 73.12 20:33 19:58 20:33 0:35:00 0:00:00 
    73.121 20:33 20:23 20:33 0:10:00 0:00:00 
            0:10:00 0:00:00 

860 336 40 43.12 17:33 16:55 17:53 0:38:00 0:20:00 
    43.121 17:33 16:56 17:53 0:37:00 0:20:00 
            0:37:00 0:20:00 

860 336 36 43.12 20:33 20:33 21:11 0:00:00 0:38:00 
    43.121 20:33 20:33 21:14 0:00:00 0:41:00 
            0:00:00 0:38:00 

 

Tabulka č. P2. 08: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Dobrá - Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8 9  nt  

ia  

[min] 
1015 1038 1032 1074 1053 1017 1163 1244 1246 1271 1341 

ic  

[min] 
 5 10 6 57 144 19 8 10 38  
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2.2 Frýdek-Místek – Chlebovice 

 

2.2.1 Frýdek-Místek – Chlebovice, dopolední přepravní sedlo 

 

Do řešení v úseku Frýdek-Místek – Chlebovice, v období dopoledního přepravního 

sedla byly zahrnuty následující spoje, spoje č. 13 a č. 17 linky 860 302. Dále pak spoj č. 3 

linky 860 303 a spoje č. 11, č. 15, č. 17 a č. 87 linky 865 005. Časový interval, v rámci 

něhož bude koordinace prováděna, je ohraničen spoji č. 65 linky 865 005 a č. 9 linky 

860 303. Kromě těchto spojů je do řešení zařazena i spoj č. 6 linky 880 662, který 

zabezpečuje dopravce Veolia Transport Morava, a. s. Tento spoj bude v průběhu řešení 

považován za fixní spoj a nebude s ním posouváno v čase. V tabulce hodnot bude 

zvýrazněn červenou barvou. Interval dopoledního přepravního sedla byl po konzultaci 

se společností UDI Morava, s.r.o. stanoven na rozmezí 8 – 13 hodin. 

 

Výchozí situace, která zachycuje rozložení odjezdů jednotlivých spojů ze zastávky 

Frýdek-Místek, autobusové nádraží je na obrázku č. P2.05. V následujících tabulkách, 

tabulka č. P2.09 a tabulka č. P2.10, jsou zachyceny hodnoty vypracovaných posunů 

odjezdů jednotlivých spojů (tabulka č. P2.09) a hodnoty nejdříve možných odjezdů 

koordinovaných spojů včetně maximálních možných posunů těchto spojů z nejdříve možné 

polohy (tabulka č. P2.10). 

 

 

 

Obr. č. P2. 05: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Frýdek-Místek - Chlebovice, 

dopolední přepravní sedlo17
   

                                                
17 Situace na zastávce Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží. 
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Tabulka č. P2. 09: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Frýdek-

Místek – Chlebovice, dopolední přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 
Posun (-) Posun (+) 

      [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 302 13 35.1 8:45 8:33 8:50 0:12:00 0:05:00 

865 005 87 3.1 9:06 8:35 9:13 0:31:00 0:07:00 

860 303 3 56.11 10:15 8:22 10:31 1:53:00 0:16:00 
    56.1 10:15 8:22 10:25 1:53:00 0:10:00 
            1:53:00 0:10:00 

880 662 6   8:25     0:00:00 0:00:00 
865 005 15 13.1 11:36 10:23 11:43 1:13:00 0:07:00 

860 302 17a 35.1 11:50 11:37 11:53 0:13:00 0:03:00 

865 005 17b 17.1 12:10 11:38 12:12 0:32:00 0:02:00 

865 005 11 84.11 9:40 8:49 11:31 0:51:00 1:51:00 
    84.1 9:40 8:49 11:31 0:51:00 1:51:00 
            0:51:00 1:51:00 

 

Tabulka č. P2. 10: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Frýdek-Místek - Chlebovice, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
457 505 513 515 558 502 623 697 727 775 

ic  

[min] 
 0 17 38 162 123 80 16 34  

 

2.2.2 Chlebovice – Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

 

Do řešení v úseku Chlebovice – Frýdek-Místek, v období dopoledního přepravního 

sedla byly zahrnuty následující spoje. Jedná se o spoje č. 12, č. 14 a č. 16 linky 865 005. 

Dále pak spoj č. 22 linky 860 322, spoj č. 8 linky 860 303. Časový interval, ve kterém 

bude řešení časové koordinace realizováno, je ohraničen spoji č. 57 linky 860 621 a č. 30 

linky 860 302. Doba dopoledního přepravního sedla byla po konzultaci se společností UDI 

Morava, s.r.o. opět stanovena na interval 8 – 13 hodin. Výchozí rozložení spojů před 

procesem koordinace je zachyceno na níže uvedeném obrázku č. P2.06.  
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Obr. č. P2. 06: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Chlebovice – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo18
 

 

Tabulka č. P2.11 shrnuje informace o vypracovaných možnostech posunů 

koordinovaných spojů v obou směrech na časové ose. Tabulka č. P2.12 pak informuje 

o polohách nejdříve možných odjezdů spojů ze zastávky Chlebovice, střed 

a o maximálních možných posunech odjezdů těchto spojů v kladném směru na časové ose. 

 

Tabulka č. P2. 11: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Chlebovice – 

Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 

odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 
Posun (-) Posun (+) 

      [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 302 22 35.1 9:20 9:15 9:51 0:05:00 0:31:00 

865 005 12 3.1 9:40 9:34 9:42 0:06:00 0:02:00 

865 002 14 17.1 10:40 8:37 10:43 2:03:00 0:03:00 

865 005 16 13.1 12:10 12:01 12:12 0:09:00 0:02:00 

860 303 8 56.11 11:20 11:08 12:01 0:12:00 0:41:00 
    56.1 11:20 11:08 11:57 0:12:00 0:37:00 
            0:12:00 0:37:00 

 

Tabulka č. P2. 12: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Chlebovice - Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5  nt  

ia  

[min] 
459 571 576 518 699 723 784 

ic  

[min] 
 36 8 126 49 11  

 

  

                                                
18 Situace na zastávce Chlebovice, střed. 
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2.2.3 Frýdek-Místek – Chlebovice, večerní přepravní sedlo 

 

Do řešení v úseku Frýdek-Místek – Chlebovice, v období večerního přepravního sedla 

byly zahrnuty následující spoje. Spoje č. 1, č. 35a a č. 45 linky 860 302. Dále pak spoje 

č. 31, č. 33, č. 37, č. 35b a č. 39.  Časový interval, ve kterém bude řešení časové 

koordinace realizováno je ohraničen spoji č. 29 linky 865 005 a č. 43 linky 860 302. Doba 

dopoledního přepravního sedla byla po konzultaci se společností UDI Morava, s.r.o. 

stanovena na interval 17 – 22 hodin. Kromě těchto spojů je do řešení zařazena i spoj č. 35c 

linky 910 122, který zabezpečuje dopravce Veolia Transport Morava, a. s. Tento spoj bude 

v průběhu řešení považován za fixní spoj a nebude s ním posouváno v čase. V tabulce 

hodnot bude zvýrazněn červenou barvou. Výchozí rozložení spojů na časové ose je 

zobrazeno na obrázku č. P2.07. 

 

 

Obr. č. P2. 07: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Frýdek-Místek – Chlebovice, 

večerní přepravní sedlo19
 

 

Následující tabulka č. P2.13 shrnuje informace o vypracovaných možnostech posunů 

odjezdů jednotlivých spojů, které jsou předmětem koordinace. Tabulka č. P2.14 pak 

shrnuje hodnoty nejdříve možných odjezdů jednotlivých spojů a hodnoty jejich 

maximálních možných posunů na časové ose. 

 

  

                                                
19 Situace na zastávce Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží. 
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Tabulka č. P2. 13: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Frýdek-

Místek – Chlebovice, večerní přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 
Posun (-) Posun (+) 

      [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 302 1 70.12 19:20 19:15 19:25 0:05:00 0:05:00 

860 302 35a 38.1 17:12 17:05 17:15 0:07:00 0:03:00 

860 302 45 35.12 18:36 18:21 19:51 0:15:00 1:15:00 
    35.121 18:36 18:21 19:51 0:15:00 1:15:00 
            0:15:00 1:15:00 

865 005 31 13.12 17:10 17:09 17:58 0:01:00 0:48:00 

865 005 33 17.12 18:13 17:58 18:17 0:15:00 0:04:00 

865 005 37 17.12 20:10 20:08 20:12 0:02:00 0:02:00 

865 005 35b 8.12 19:10 19:08 19:14 0:02:00 0:04:00 

910 122 35c  21:03   0:00:00 0:00:00 

865 005 39 8.12 21:05 21:05 21:35 0:00:00 0:30:00 

 

Tabulka č. P2. 14: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Frýdek-Místek - Chlebovice, večerní přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8 9  nt  

ia  

[min] 
999 1025 1058 1101 1107 1136 1177 1237 1263 1294 1357 

ic  

[min] 
 10 49 90 19 10 6 4 0 30  

 

2.2.4 Chlebovice – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

 

Do řešení v úseku Chlebovice – Frýdek-Místek, v období večerního přepravního sedla 

byly zahrnuty následující spoje. Spoje č. 10, č. 2a a č. 48 linky 860 302. Dále pak spoje 

č. 30, č. 32, č. 36, č. 34 a č. 88, linky 865 005. V poslední řadě pak spoj č. 2b linky 

865 335. Do řešení je zahrnut taktéž spoj č. 3 linky 880 607, který je zabezpečován 

dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. Tento spoj bude považován za fixní spoj 

a s jeho odjezdem nebude posouváno v čase. Časový interval, ve kterém bude řešení 

časové koordinace realizováno, je ohraničen spoji č. 40 linky 860 302 a č. 94 linky 

865 3005. Doba dopoledního přepravního sedla byla po konzultaci se společností UDI 

Morava, s.r.o. opět stanovena na interval 17 – 22 hodin. 
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Rozložení spojů na časové ose před procesem koordinace je zachyceno na obrázku č. 

P2.08. 

 

 

Obr. č. P2. 08: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Chlebovice – Frýdek-Místek, 

večerní přepravní sedlo20
 

 

Tabulka č. P2.15 podává informace o zpracovaných posunech odjezdů spojů, které 

jsou předmětem koordinace. Tabulka č. P2.16 podává informace o nejdříve možných 

odjezdech jednotlivých spojů a maximálních možných časových posunech dotčených 

spojů. 

 

Tabulka č. P2. 15: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Chlebovice – 

Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo. 

Linka Spoj Turnus 
Stávající 
odjezd 

Nejdříve 
možný 
odjezd 

Nejpozději 
přípustný 

odjezd 
Posun (-) Posun (+) 

      [hod] [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

860 302 10 38.1 17:45 17:42 17:45 0:03:00 0:00:00 
860 302 2 70.12 19:53 19:52 20:13 0:01:00 0:20:00 
860 302 48 35.12 20:28 19:06 21:26 1:22:00 0:58:00 

    35.121 20:28 19:06 21:23 1:22:00 0:55:00 
            1:22:00 0:55:00 

865 005 30 20.1 17:10 17:01 17:30 0:09:00 0:20:00 

865 005 32 8.12 18:10 17:40 18:14 0:30:00 0:04:00 

865 005 36 8.12 20:10 20:06 20:10 0:04:00 0:00:00 

865 005 34 17.12 19:10 19:04 19:13 0:06:00 0:03:00 

865 005 88 17.12 21:10 21:05 21:13 0:05:00 0:03:00 

880 607 3  20:30   0:00:00 0:00:0 

860 335 2 56.11 16:43 16:00 16:56 0:43:00 0:13:00 
    56.1 16:43 16:00 17:06 0:43:00 0:23:00 
            0:43:00 0:13:00 

 

 

  

                                                
20 Situace na zastávce Chlebovice, střed. 
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Tabulka č. P2. 16: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Chlebovice – Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  nt  

ia  

[min] 
1008 1023 1035 1079 1062 1146 1164 1208 1230 1159 1266 1343 

ic  

[min] 
 29 21 3 34 9 56 4 0 137 8  

 

 

2.3 Šumperk – Velké Losiny 

 

2.3.1 Šumperk – Velké Losiny, dopolední přepravní sedlo 

 

Autobusová zastávka, Šumperk, autobusové stanoviště je ve směru Šumperk – Velké 

Losiny v rámci dopoledního přepravního sedla obsluhována 6 spoji. Rozložení těchto spojů 

na časové ose je možné vidět na obrázku č. P2.09. 

 

 

Obr. č. P2. 09: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Šumperk – Velké Losiny, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P2.17 podává informace o zpracovaných posunech odjezdů spojů, které 

jsou předmětem koordinace. Tabulka č. P2.18 podává informace o nejdříve možných 

odjezdech jednotlivých spojů a maximálních možných časových posunech dotčených 

spojů. Hodnoty uvedené v tabulkách č. P2.17, P2.18 byly převzaty z práce [19]. 
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Tabulka č. P2. 17: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Šumperk – 

Velké Losiny, dopolední přepravní sedlo. 

Linka Spoj 
Stávající 
odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

  [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

  7:30
21

 0:00:00 0:00:00 

930 218 33 8:10 0:15:00 0:46:00 

950 122 4 8:25 0:00:00 0:10:00 

950 122 18 10:05 0:30:00 0:30:00 

930 208 3 11:00 0:46:00 0:10:00 

930 220 5 11:30 0:16:00 0:00:00 

930 218 7 12:00 0:49:00 0:10:00 

930 218 23 13:45 0:00:00 0:00:00 

 

Tabulka č. P2. 18: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Šumperk – Velké Losiny, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6  nt  

ia  

[min] 
450 475 505 575 614 674 671 825 

ic  

[min] 
0 61 10 60 56 16 59 0 

 

2.3.2 Velké Losiny – Šumperk, dopolední přepravní sedlo 

 

Autobusová zastávka, Velké Losiny, Hotel Praděd je ve směru Velké Losiny – 

Šumperk v rámci dopoledního přepravního sedla obsluhována 4 spoji. Rozložení těchto 

spojů na časové ose je možné vidět na obrázku č. P2.10. 

 

 
 

Obr. č. P2. 10: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Velké Losiny - Šumperk, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P2.19 podává informace o zpracovaných posunech odjezdů spojů, které 

jsou předmětem koordinace. Tabulka č. P2.20 podává informace o nejdříve možných 

                                                
21 Krajní odjezd neodpovídá žádnému spoji. Tato hodnota byla pevně stanovena vzhledem, spoj, který 
bezprostředně předchází spoji č. 33, linky 930 218 má odjezd 6:20 hodin. 
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odjezdech jednotlivých spojů a maximálních možných časových posunech dotčených 

spojů. Hodnoty uvedené v tabulkách č. P2.19, P2.20 byly opět převzaty z práce [19]. 

 

Tabulka č. P2. 19: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Velké 

Losiny - Šumperk, dopolední přepravní sedlo 

Linka Spoj 
Stávající 
odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

  [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

950 122 1 7:39 0:00:00 0:00:00 

930 220 4 8:41 0:10:00 0:40:00 

930 218 34 9:05 0:10:00 0:46:00 

950 122 15 10:04 0:20:00 0:46:00 

950 122 7 11:34 0:00:00 0:16:00 

930 218 12 12:46 0:00:00 0:00:00 

 

Tabulka č. P2. 20: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Šumperk – Velké Losiny, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4  nt  

ia  

[min] 
459 511 535 584 694 766 

ic  

[min] 
0 50 56 66 16 0 

 

 

2.4 Bruntál – Andělská Hora 

 

2.4.1 Bruntál – Andělská Hora, dopolední přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávka společná všem linkám obsluhujícím řešený úsek, Bruntál, železniční 

stanice je v rámci dopoledního přepravního sedla ve směru Bruntál – Andělská Hora 

obsluhována 6 spoji, jejichž rozložení na časové ose je zachyceno na obrázku č. 2.11. 

 

Informace o zpracovaných posunech odjezdů spojů, které jsou předmětem koordinace 

a informace o nejdříve možných odjezdech jednotlivých spojů a maximálních možných 

časových posunech dotčených spojů jsou uvedeny v tabulkách č. P2.21 a P2.22. Hodnoty 

uvedené v těchto tabulkách, č. P2.21, P2.22 byly převzaty z práce [15]. 
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Obr. č. P2. 11: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Bruntál – Andělská Hora, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P2. 21: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Bruntál – 

Andělská Hora, dopolední přepravní sedlo

Linka Spoj 
Stávající 
odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

  [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

850 861 3 6:30 0:00:00 0:00:00 

850 861 9 9:40 0:10:00 1:30:00 

850 865 17 10:00 2:00:00 0:00:00 

850 861 31 11:10 2:00:00 1:05:00 

850 865 15 11:10 2:00:00 0:47:00 

850 861 11 12:05 1:10:00 0:30:00 

850 861 13 12:50 1:30:00 0:20:00 

850 866 19 13:50 0:00:00 0:00:00 

 

Tabulka č. P2. 22: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Bruntál – Andělská Hora, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6  nt  

ia  

[min] 
390 570 480 550 550 655 680 830 

ic  

[min] 
0 100 120 185 167 100 110 0 
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2.4.2 Andělská Hora – Bruntál, dopolední přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávka společná všem linkám obsluhujícím řešený úsek, tentokráte 

ve směru opačném, tedy Andělská Hora – Bruntál, je Andělská Hora, autobusová stanice.  

Tato zastávka je v rámci dopoledního přepravního sedla ve směru Andělská Hora – Bruntál 

obsluhována 4 spoji, jejichž rozložení na časové ose je zachyceno na obrázku č. P2.12. 

 

Informace o zpracovaných posunech odjezdů spojů, které jsou předmětem koordinace 

a informace o nejdříve možných odjezdech jednotlivých spojů a maximálních možných 

časových posunech dotčených spojů jsou pak uvedeny v tabulkách č. P2.23 a P2.24. 

Hodnoty uvedené v těchto tabulkách byly převzaty z práce [15]. 

 

 
 

Obr. č. P2. 12: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Andělská Hora- Bruntál, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P2. 23: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Andělská 

Hora - Bruntál, dopolední přepravní sedlo 

Linka Spoj 
Stávající 
odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

  [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

850 865 10 7:25 0:00:00 0:00:00 

850 861 34 8:20 0:30:00 2:00:00 

850 861 10 8:48 0:20:00 1:00:00 

850 865 6 10:45 0:00:00 0:05:00 

850 861 14 13:10 1:30:00 0:30:00 

850 866 16 14:20 0:00:00 0:00:00 
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Tabulka č. P2. 24: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Andělská Hora - Bruntál, dopolední přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4  nt  

ia  

[min] 
445 470 508 645 700 860 

ic  

[min] 
0 150 80 5 120 0 

 

 

2.5 Frýdek-Místek, MHD

 

2.5.1 Slezan 01 – Revoluční, večerní přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace ve směru Frýdek-Místek, 

Slezan01 – Frýdek-Místek, Revoluční, je zastávka se shodným názvem – Slezan 01.  Tato 

zastávka je v rámci večerního přepravního sedla v uvedeném směru obsluhována 8 spoji, 

jejichž rozložení na časové ose je zachyceno na obrázku č. P2.13. 

 

 
 

Obr. č. P2. 13: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Frýdek-Místek, Slezan 01 – 

Frýdek-Místek, Revoluční, večerní přepravní sedlo 

 

Přípustné posuny odjezdů spojů, které jsou předmětem koordinace a informace 

o nejdříve možných odjezdech jednotlivých spojů jsou uvedeny v tabulkách č. P2.25 

a P2.26. 
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Tabulka č. P2. 25: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Frýdek-

Místek, Slezan 01 – Frýdek-Místek, Revoluční, večerní přepravní sedlo 

Linka Spoj 
Stávající 
odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

  [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

865 002 98 18:10 0:00:00 0:00:00 

865 003 55 18:25 0:05:00 0:05:00 

865 002 100 18:46 0:00:00 0:08:00 

865 006 35 19:03 0:40:00 0:02:00 

865 003 57 19:25 0:05:00 0:05:00 

865 002 106 19:38 0:08:00 0:00:00 

865 006 37 20:03 0:40:00 0:02:00 

865 002 108 20:23 0:03:00 0:02:00 

865 003 59 20:50 0:47:00 0:15:00 

865 002 112 21:20 0:00:00 0:00:00 

 

Tabulka č. P2. 26: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Frýdek-Místek, Slezan 01 – Frýdek-Místek, Revoluční, 

večerní přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
1090 1100 1126 1103 1160 1170 1163 1220 1203 1280 

ic  

[min] 
0 10 8 42 10 8 42 5 62 0 

 

2.5.2 Vodárna – Domov důchodců, večerní přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace ve směru Frýdek-Místek, 

vodárna – Frýdek-Místek, Domov důchodců, je zastávka Frýdek-Místek, vodárna.  Tato 

zastávka je v rámci večerního přepravního sedla v uvedeném směru obsluhována 6 spoji. 

Rozložení těchto spojů na časové ose je zachyceno na obrázku č. P2.14 

 

Přípustné posuny odjezdů spojů, které jsou předmětem koordinace a informace 

o nejdříve možných odjezdech jednotlivých spojů jsou uvedeny v tabulkách č. P2.27 

a č. P2.28. 
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Obr. č. P2 14: Výchozí rozložení odjezdů spojů ve směru Frýdek-Místek, vodárna -  

Frýdek-Místek, Domov důchodců, večerní přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P2. 27: Hodnoty dovolených časových posunů spojů pro směr Frýdek-

Místek, Slezan 01 – Frýdek-Místek, Revoluční, večerní přepravní sedlo 

Linka Spoj 
Stávající 
odjezd 

Posun (-) Posun (+) 

  [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

865 006 33 17:51 0:00:00 0:00:0 

865 003 55 18:05 0:05:00 0:05:00 

865 006 73 18:53 0:40:00 0:02:00 

865 003 57 19:05 0:05:00 0:05:00 

865 006 75 19:53 0:40:00 0:02:00 

865 003 59 20:31 0:47:00 0:15:00 

865 017 11 20:59 0:03:00 0:02:00 

865 006 39 21:27 0:00:00 0:00:00 

 

Tabulka č. P2. 28: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , směr Frýdek-Místek, vodárna – Frýdek-Místek, Domov 

důchodců, večerní přepravní sedlo. 

i 0t   1 2 3 4 5 6  nt  

ia  

[min] 
1071 1080 1093 1140 1153 1184 1256 1287 

ic  

[min] 
0 10 42 10 42 62 5 0 
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3 DATA K ŘEŠENÝM ÚLOHÁM PRO EXPERIMENTY III, 

IV 

 

3.1 Frýdek-Místek – MHD, úloha sro_v 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace spojů, je v období večerního 

přepravního sedla obsluhována 14 spoji, jejichž rozložení na časové ose je možné vidět 

na níže uvedených obrázcích č. P3.01 a P3.02. 

 

 
 

Obr. č. P3. 01: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu sro_v 

 

 

 

Obr. č. P3. 02: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu sro_v 

 

Tabulka č. P3.01 shrnuje hodnoty o možných posunech spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. Tato tabulka zároveň podává informace o prostorech 

pro bezpečnostní přestávky, jejichž zachování musí být respektováno.  

 

Tabulky č. P3.02 a P3.03 pak udávají hodnoty přepočtené na minuty, které již budou 

přímo načítány do matematického modelu. 
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Tabulka č. P3. 01: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu sro_v. 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 16:00 - 0 0 

1 16:25 - 8 5 

2 16:42 - 10 13 

3 17:10 17:32 – 17:42 10 2 

4 17:55 - 3 7 

5 18:00 - 12 20 

6 18:16 - 15 4 

7 18:28 - 21 9 

8 18:45 - 14 7 

9 19:08 19:25 – 19:35 18 0 

10 19:40 20:07 – 20:17 30 2 

11 20:30 - 5 5 

12 20:55 - 8 12 

13 21:24 - 22 6 

14 21:48 - 18 13 

Fixní spoj 22:10 - 0 0 

 

Tabulka č. P3. 02: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu sro_v. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 

ia  

[min] 
960 977 992 1020 1072 1068 1081 1087 

ic  

[min]
 

0 13 23 12 10 32 19 30 

is  

[min]
 

- - - 30 - - - - 

ir  

[min] 
- - - 54 - - - - 

  



 

221 

 

Tabulka č. P3. 03: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu sro_v. 

i 8 9 10 11 12 13 14  nt  

ia  

[min] 
1111 1130 1150 1225 1247 1262 1290 1330 

ic  

[min]
 

21 18 32 10 20 28 31 0 

is  

[min]
 

- 27 35 - - - - - 

ir  

[min] 
- 50 78 - - - - - 

 

 

3.2 Frýdek-Místek – MHD, úloha srp_v 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace spojů, je v období večerního 

přepravního sedla v úloze srp_v obsluhována 19 spoji, jejichž rozložení na časové ose je 

možné vidět na níže uvedených obrázcích č. P3.03 a 3.04. 

 

Tabulka č. P3.04 shrnuje opět hodnoty o možných posunech spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. Tato tabulka zároveň podává informace o prostorech 

pro bezpečnostní přestávky, jejichž zachování musí být respektováno.  

 

Tabulky č. P3.05 a P3.06 pak udávají hodnoty přepočtené na minuty, které již budou 

přímo načítány do matematického modelu. 

 

 
 

Obr. č. P3. 03: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srp_v 
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Obr. č. P3. 04: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srp_v 

 

Tabulka č. P3. 04: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu srp_v 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 16:25 - 0 0 

1 16:35 - 5 8 

2 16:50 - 15 9 

3 17:05 - 23 5 

4 17:20 - 18 0 

5 17:24 - 7 4 

6 17:35 - 30 12 

7 17:50 - 25 8 

8 18:05 - 5 4 

9 18:20 - 3 4 

10 18:26 - 8 10 

11 18:35 - 3 6 

12 18:50 - 10 4 

13 19:05 19:22 – 19:32 0 0 

14 20:20 - 15 10 

15 20:26 - 8 10 

16 20:50 21:09 – 21:19 19 1 

17 21:20 21:44 – 21:54 10 4 

18 22:10 - 4 10 

Fixní spoj 22:40 - 0 0 
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Tabulka č. P3. 05: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srp_v. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ia  

[min] 
985 990 995 1002 1022 1037 1025 1045 1080 1097 

ic  

[min]
 

0 13 24 28 18 11 42 33 9 7 

is  

[min]
 

- - - - - - - - - - 

ir  

[min] 
- - - - - - - - - - 

 

Tabulka č. P3. 06: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srp_v. 

i 10 11 12 13 14 15 16 17 18  nt  

ia  

[min] 
1098 1112 1120 1145 1205 1218 1231 1270 1326 1360 

ic  

[min]
 

18 9 14 0 25 18 20 14 14 0 

is  

[min]
 

- - - 32 - - 28 30 - - 

ir  

[min] 
- - - 75 - - 49 60 - - 

 

 

3.3 Frýdek-Místek – MHD, úloha srq_v 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace spojů, je v období večerního 

přepravního sedla v úloze srq_v obsluhována 12 spoji, jejichž rozložení na časové ose je 

možné vidět na níže uvedených obrázcích č. P3.05. 
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Tabulka č. P3.07 pak shrnuje hodnoty o možných posunech spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. Tato tabulka zároveň podává informace o prostorech pro 

bezpečnostní přestávky, jejichž zachování musí být respektováno.  

 

Tabulky č. P3.08 a P3.09 pak opět udávají hodnoty přepočtené na minuty, které již 

budou přímo načítány do matematického modelu. 

 

 
 

Obr. č. P3. 05: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srq_v 

 

Tabulka č. P3. 07: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu srq_v 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 17:00 - 0 0 

1 17:49 18:14 – 18:24 2 0 

2 18:30 - 12 9 

3 18:33 18:53 – 19:08 5 1 

4 19:25 - 28 7 

5 19:30 20:05 – 20:15 23 18 

6 19:40 - 25 5 

7 20:18 - 8 5 

8 20:29 20:48 – 20:58 10 1 

9 21:04 - 5 15 

10 21:37 - 20 12 

11 21:58 - 24 6 

Fixní spoj 22:10 - 0 0 
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Tabulka č. P3. 08: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srq_v. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 

ia  

[min] 
1020 1067 1098 1108 1137 1147 1155 

ic  

[min]
 

0 2 21 6 35 41 30 

is  

[min]
 

- 35 - 34 - - 30 

ir  

[min] 
- 43 - 57 - - 63 

 

Tabulka č. P3. 09: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srq_v. 

i 7 8 9 10 11  nt  

ia  

[min] 
1210 1219 1259 1277 1294 1330 

ic  

[min]
 

13 11 20 32 30 0 

is  

[min]
 

- 28 - - - - 

ir  

[min] 
- 43 - - - - 
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3.4 Frýdek-Místek – MHD, úloha srr_v 

 

V rámci úlohy srr_v je výchozí zastávka obsluhována 8 spoji. Rozložení těchto spojů 

je zachyceno na obrázku č. P3.06 

 

 
 

Obr. č. P3. 06: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srr_v 

 

Tabulka č. P3.10 udává informace o možných posunech spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. V tabulce jsou zároveň uvedeny informace o prostorech 

pro bezpečnostní přestávky, jejichž zachování musí být respektováno. Tabulka č. P3.11 

udává hodnoty přepočtené na minuty, které již budou přímo načítány do matematického 

modelu. 

 

Tabulka č. P3. 10: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu srr_v 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 16:42 - 0 0 

1 17:03 - 38 16 

2 17:11 - 8 32 

3 18:05 - 16 2 

4 18:06 18:37 – 18:47 0 1 

5 19:10 19:38 – 19:53 10 0 

6 20:30 - 6 21 

7 20:58 - 12 40 

8 21:46 - 6 16 

Fixní spoj 22:19 - 0 0 

 

  



 

227 

 

Tabulka č. P3. 11: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srr_v. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
1002 985 1023 1069 1086 1140 1224 1246 1300 1339 

ic  

[min]
 

0 54 40 18 1 10 27 52 22 0 

is  

[min]
 

- - - - 40 43 - - - - 

ir  

[min] 
- - - - 64 85 - - - - 

 

 

3.5 Frýdek-Místek – MHD, úloha srs_d 

 

Úloha s označením srs_d je úloha, v rámci které bylo na výchozí zastávce v období 

dopoledního přepravního sedla koordinováno 8 spojů. Rozložení těchto 8 spojů na časové 

ose je možné vidět na níže uvedeném obrázku č. P3.07. 

 

 
 

Obr. č. P3. 07: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srs_d 

 

V tabulce č. P3.12 jsou uvedeny hodnoty možných posunů spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. Tabulka č. P3.13 pak udává hodnoty přepočtené 

na minuty, které již budou přímo načítány do matematického modelu. 
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Tabulka č. P3. 12: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu srs_d 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 7:56 - 0 0 

1 8:07 - 9 20 

2 8:20 8:40 – 8:50 2 0 

3 9:05 - 2 12 

4 9:15 9:37 – 9:47 12 1 

5 9:58 - 4 22 

6 10:20 - 16 7 

7 10:38 - 9 18 

8 11:01 11:25 – 11:40 3 4 

Fixní spoj 12:11 - 0 0 

 

Tabulka č. P3. 13: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srs_d. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
476 478 498 543 543 594 604 629 658 731 

ic  

[min]
 

0 29 2 14 13 26 23 27 7 0 

is  

[min]
 

- - 30 - 31 - - - 35 - 

ir  

[min] 
- - 47 - 55 - - - 72 - 

 

 

3.6 Frýdek-Místek – MHD, úloha srt_d 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace spojů, je v období 

dopoledního přepravního sedla v úloze srt_d obsluhována 8 spoji, jejichž rozložení 

na časové ose je možné vidět na níže uvedených obrázcích č. P3.08. 

 

Tabulka č. P3.14 pak shrnuje hodnoty o možných posunech spojů na časové ose, 

jak v kladném tak v záporném směru. Tato tabulka taktéž podává informace o prostorech 
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pro bezpečnostní přestávky, jejichž zachování musí být respektováno. Tabulka č. P3.15 

udává hodnoty přepočtené na minuty, které již budou přímo načítány do matematického 

modelu. 

 

 
 

Obr. č. P3. 08: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srt_d 

 

Tabulka č. P3. 14: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu srt_d 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 7:55 - 0 0 

1 8:07 8:45 – 9:00 10 3 

2 9:25 - 5 4 

3 9:43 - 12 20 

4 10:14 10:44 – 10:54 28 0 

5 10:58 - 19 10 

6 11:03 - 11 42 

7 11:36 - 15 25 

8 11:59 - 4 28 

Fixní spoj 12:11 - 0 0 
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Tabulka č. P3. 15: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srt_d. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
475 477 560 571 586 639 652 681 715 731 

ic  

[min]
 

0 13 9 32 28 29 53 40 32 0 

is  

[min]
 

- 50 - - 40 - - - - - 

ir  

[min] 
- 88 - - 72 - - - - - 

 

 

3.7 Frýdek-Místek – MHD, úloha sru_v 

 

V rámci úlohy sru_v v období večerního přepravního sedla je výchozí zastávka 

obsluhována 22 spoji. Rozložení těchto spojů je zachyceno na obrázcích č. P3.09 a P3.10. 

 

 
 

Obr. č. P3. 09: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu sru_v 

 

 
 

Obr. č. P3. 10: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu sru_v 
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V tabulce č. P3.16 jsou uvedeny hodnoty možných posunů spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. Tabulky č. P3.17, P3.18 a P3.19 pak shrnují hodnoty 

přepočtené na minuty, které již budou přímo načítány do matematického modelu. 

 

Tabulka č. P3. 16: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu sru_v 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 15:50 - 0 0 

1 16:00 - 5 6 

2 16:10 - 3 2 

3 16:20 - 8 1 

4 16:35 - 2 6 

5 16:36 - 11 3 

6 16:50 17:10 – 17:20 10 2 

7 17:26 - 15 8 

8 17:35 - 5 0 

9 17:50 - 6 12 

10 18:05 - 6 7 

11 18:20 - 12 3 

12 18:21 - 3 2 

13 18:35 - 8 6 

14 18:50 - 5 5 

15 19:05 - 12 8 

16 19:26 - 5 4 

17 19:27 - 3 2 

18 19:55 20:16 – 20:26 15 0 

19 20:27 20:44 – 20:54 10 0 

20 20:57 21:16 – 21:26 12 1 

21 21:27 21:52 – 22:02 7 0 

22 22:10 - 15 4 

Fixní spoj 22:50 - 0 0 
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Tabulka č. P3. 17: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu sru_v. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 

ia  

[min] 
950 955 967 972 993 985 1000 1031 

ic  

[min]
 

0 11 5 9 8 14 12 23 

is  

[min]
 

- - - - - - 28 - 

ir  

[min] 
- - - - - - 46 - 

 

Tabulka č. P3. 18: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu sru_v. 

i 8 9 10 11 12 13 14 15 

ia  

[min] 
1050 1064 1079 1088 1098 1107 1125 1133 

ic  

[min]
 

5 18 13 15 5 14 10 20 

is  

[min]
 

- - - - - - -  

ir  

[min] 
- - - - - - - - 
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Tabulka č. P3. 19: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu sru_v. 

i 16 17 18 19 20 21 22  nt  

ia  

[min] 
1161 1164 1180 1217 1245 1280 1315 1370 

ic  

[min]
 

9 5 15 10 13 7 19 0 

is  

[min]
 

- - 31 27 28 35 - - 

ir  

[min] 
- - 47 40 42 50 - - 

 

 

3.8 Frýdek-Místek – MHD, úloha srv_d 

 

Výchozí zastávka, která je předmětem časové koordinace spojů, je v období 

dopoledního přepravního sedla v úloze srv_d obsluhována 8 spoji, jejichž rozložení na 

časové ose je možné vidět na níže uvedených obrázcích č. P3.11. 

 

Tabulka č. P3.20 pak shrnuje hodnoty o možných posunech spojů na časové ose, jak 

v kladném tak v záporném směru. Tato tabulka taktéž podává informace o prostorech pro 

bezpečnostní přestávky, jejichž zachování musí být respektováno. Tabulka č. P3.21 udává 

hodnoty přepočtené na minuty, které již budou přímo načítány do matematického modelu. 

 

 
 

Obr. č. P3. 11: Výchozí rozložení odjezdů spojů na výchozí zastávce pro úlohu srv_d 
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Tabulka č. P3. 20: Hodnoty dovolených časových posunů spojů a informace 

o bezpečnostních přestávkách pro úlohu sru_v 

Pořadové 
číslo spoje 

Stávající 
odjezd 

Bezpečnostní 
přestávka 

Posun (-) 

Posun (+) 

po hranici 

BP 

 [hod] [hod] [hh:mm:ss] [hh:mm:ss] 

Fixní spoj 7:54 - 0 0 

1 8:07  9 20 

2 8:20 8:44 – 8:54 1 0 

3 9:05  2 18 

4 9:15 9:37 – 9:47 10 0 

5 10:20  19 4 

6 10:38  22 31 

7 11:00  9 0 

8 11:30  23 6 

Fixní spoj 12:14 - 0 0 

 

Tabulka č. P3. 21: Hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů ia  a hodnoty možných 

posunů odjezdů spojů  ic , délka trvání bezpečnostní přestávky is  a mezní hodnota posunu 

spoje za bezpečnostní přestávku ir  pro úlohu srv_d. 

i 0t   1 2 3 4 5 6 7 8  nt  

ia  

[min] 
474 478 499 543 545 601 616 651 667 734 

ic  

[min]
 

0 29 1 20 10 23 53 9 29 0 

is  

[min]
 

- - 34 - 32 - - - - - 

ir  

[min] 
- - 45 - 65 - - - - - 
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4 DATA K ŘEŠENÝM ÚLOHÁM PRO EXPERIMENTY V, 

VI 

 

4.1 Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 

 

V rámci řešení síťové koordinace byla řešena dvojice úseku, které jsou obsluhovány 

množinou vozidel, z nichž některá obsluhují oba řešené úseky. Výchozí zastávka Frýdek-

Místek, autobusové nádraží je ve směru Frýdek-Místek – Dobrá obsluhována množinou 9 

spojů. Výchozí zastávka ve směru opačném, Dobrá, střed je obsluhována množinou 8 

spojů. Rozložení spojů obou směrů na časové ose je možné vidět na obrázku č. P4.01. 

Spoje, které jsou obsluhovány v obou směrech stejným vozidlem, a mezi kterými je tedy 

vazba, jsou v obrázku spojeny čarou. 

 

 

 

Obr. č. P4. 01: Rozložení spojů na časové ose pro směry Frýdek-Místek – Dobrá a Dobrá – 

Frýdek-Místek v období dopoledního přepravního sedla 

 

Tabulky č. P4.01 a P4.02 podávají informace o čísle spoje, jeho chronologickém 

pořadí. Dále pak tato tabulka uvádí hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů z výchozí 

zastávky ia  a hodnoty maximálních možných posunů odjezdů spojů v kladném směru 

na časové ose ic . V tabulce jsou též zaneseny hodnoty časových poloh fixních spojů, které 
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vymezují oblast koordinace. V poslední řadě tato tabulka též uvádí informace o vazbách 

mezi spoji. Tabulka č. P4.01 se týká směru Frýdek-Místek – Dobrá. Tabulka č. P4.02 se 

pak týká směru opačného. 

 

Tabulka č. P4. 01: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Frýdek-Místek – Dobrá, 

dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 458 - 

5 1 

- 

473 65 Ne 

13 2 469 57 Spoj č. 18 

60 3 545 7 Spoj č. 33 

15 4 552 78 Ne 

17 5 546 63 Spoj č. 17 

26 6 555 71 Ne 

7 7 585 83 Spoj č. 6 

28 8 684 5 Ne 

19 9  701 44 Ne 

Fixní spoj n  722 - 
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Tabulka č. P4. 02: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Dobrá – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí  

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 461 - 

23 1 

- 

501 75 Ne 

14 2 480 34 Ne 

9 3 542 39 Ne 

18 4 520 57 Spoj č. 13 

4 5 567 90 Ne 

33 6 650 44 Spoj č. 60 

17 7 610 63 Spoj č. 17 

6 8 695 28 Spoj č. 7 

Fixní spoj n  727 - 

 

 

4.2 Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávka Frýdek-Místek, autobusové nádraží je ve směru Frýdek-Místek – 

Dobrá v období večerního přepravního sedla obsluhována množinou 9 spojů. Výchozí 

zastávka ve směru opačném, Dobrá, střed je obsluhována v témže období množinou 9 

spojů. Rozložení spojů obou směrů na časové ose je možné vidět na obrázku č. P4.02. 

Spoje, které jsou obsluhovány v obou směrech stejným vozidlem, a mezi kterými je tedy 

vazba, jsou v obrázku opět spojeny čarou. 

 

Tabulky č. P4.03 a P4.04 podobně jako v předcházejícím případě podávají informace 

o číslech spojů, jejich chronologickém pořadí. Dále pak tato tabulka uvádí hodnoty 

nejdříve možných odjezdů spojů z výchozí zastávky ia  a hodnoty maximálních možných 

posunů odjezdů spojů v kladném směru na časové ose ic . V tabulce jsou též zaneseny 
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hodnoty časových poloh fixních spojů, které vymezují oblast koordinace. V poslední řadě 

tato tabulka též uvádí informace o vazbách mezi spoji. 

 

 
 

Obr. č. P4. 02: Rozložení spojů na časové ose pro směry Frýdek-Místek – Dobrá a Dobrá – 

Frýdek-Místek v období dopoledního přepravního sedla 

 

Tabulka č. P4. 03: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Frýdek-Místek – Dobrá, 

večerní přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 1012 - 

37f 1 

- 

1012 26 Ne 

24 2 1056 19 Ne 

18 3 1060 22 Spoj č. 67 

44 4 1081 43 Ne 

41 5 1069 67 Ne 

56 6 1130 10 Ne 

58 7 1236 32 Ne 

9f 8 1274 34 Ne 

26 9  123 7 Ne 

Fixní spoj n  1355 - 
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Tabulka č. P4. 04: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Dobrá – Frýdek-Místek, 

večerní přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 1015 - 

61 1 

- 

1038 5 Ne 

37 2 1032 10 Ne 

34 3 1074 6 Ne 

40 4 1053 57 Ne 

9 5 1017 144 Ne 

67 6 1160 22 Spoj č. 18 

7 7 1244 8 Ne 

39 8 1246 10 Ne 

36 9 1271 38 Ne 

Fixní spoj n  1341 - 

 

 

4.3 Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-

Místek, dopolední přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávka Frýdek-Místek, autobusové nádraží je ve směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice v období večerního přepravního sedla obsluhována množinou 8 spojů. Výchozí 

zastávka ve směru opačném, Chlebovice, střed je obsluhována v témže období množinou 5 

spojů. Rozložení spojů obou směrů na časové ose je možné vidět na obrázku č. P4.03. 

Spoje, které jsou obsluhovány v obou směrech stejným vozidlem, a mezi kterými je tedy 

vazba, jsou v obrázku spojeny čarou. 

 

Tabulky č. P4.05 a P4.06 podávají informace o číslech spojů, jejich chronologickém 

pořadí. Dále pak tato tabulka uvádí hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů z výchozí 

zastávky ia  a hodnoty maximálních možných posunů odjezdů spojů v kladném směru 

na časové ose ic . V tabulce jsou též zaneseny hodnoty časových poloh fixních spojů, které 
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vymezují oblast koordinace. V poslední řadě tato tabulka též uvádí informace o vazbách 

mezi spoji. 

 

 

Obr. č. P4. 03: Rozložení spojů na časové ose pro směry Frýdek-Místek – Chlebovice 

a Chlebovice – Frýdek-Místek v období dopoledního přepravního sedla 

 

Tabulka č. P4. 05: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice, dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 457 - 

6 1 

- 

505 0 Ne 

13 2 513 43 Spoj č. 22 

87 3 515 33 Spoj č. 12 

11 4 558 162 Ne 

3 5 502 123 Ne 

15 6 623 75 Spoj č. 16 

17a 7 697 16 Ne 

17b 8 727 34 Ne 

Fixní spoj n  775 - 
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Tabulka č. P4. 06: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Chlebovice – Frýdek-

Místek, dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 459 - 

22 1 

- 

564 43 Spoj č. 13 

12 2 551 33 Spoj č. 87 

14 3 518 126 Ne 

8 4 711 41 Ne 

16 5 659 75 Spoj č. 15 

Fixní spoj n  784 - 

 

 

4.4 Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-

Místek, večerní přepravní sedlo 

 

U této úlohy je výchozí zastávkou Frýdek-Místek, autobusové nádraží je ve směru 

Frýdek-Místek – Chlebovice v období večerního přepravního sedla obsluhována množinou 

9 spojů. Výchozí zastávka ve směru opačném, Chlebovice, střed je obsluhována v témže 

období množinou 10 spojů. Rozložení spojů obou směrů na časové ose je možné vidět 

na obrázku č. P4.04. Spoje, které jsou obsluhovány v obou směrech stejným vozidlem, 

a mezi kterými je tedy vazba, jsou v obrázku spojeny čarou. 

 

Tabulky č. P4.07 a P4.08 podávají informace o číslech spojů, jejich chronologickém 

pořadí. Dále pak tato tabulka uvádí hodnoty nejdříve možných odjezdů spojů z výchozí 

zastávky ia  a hodnoty maximálních možných posunů odjezdů spojů v kladném směru 

na časové ose ic . V tabulce jsou též zaneseny hodnoty časových poloh fixních spojů, které 

vymezují oblast koordinace. V poslední řadě tato tabulka též uvádí informace o vazbách 

mezi spoji.  
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Obr. č. P4. 4: Rozložení spojů na časové ose pro směry Frýdek-Místek – Chlebovice 

a Chlebovice – Frýdek-Místek v období večerního přepravního sedla 

 

Tabulka č. P4. 07: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Frýdek-Místek – 

Chlebovice, večerní přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 999 - 

35a 1 

- 

1024 7 Spoj č. 10 

31 2 1058 49 Ne 

45 3 1101 90 Ne 

33 4 1107 18 Spoj č. 34 

1 5 1136 10 Ne 

35b 6 1179 4 Ne 

37 7 1237 5 Spoj č. 88 

35c 8 1263 0 Ne 

39 9 1294 30 Ne 

Fixní spoj n  1357 - 
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Tabulka č. P4. 08: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Chlebovice – Frýdek-

Místek, večerní přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 1008 - 

30 1 

- 

1023 29 Ne 

2a 2 1035 6 Ne 

10 3 1075 7 Spoj č. 35a 

32 4 1062 34 Ne 

34 5 1137 18 Spoj č. 33 

2b 6 1207 20 Ne 

36 7 1208 4 Ne 

3 8 1230 0 Ne 

48 9 1236 60 Ne 

88 10 1269 5 Spoj č. 37 

Fixní spoj n  1343 - 

 

 

4.5 Bruntál – Andělská Hora, Andělská Hora – Bruntál, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávkou, na které je časová koordinace spojů u této úlohy prováděna, je 

zastávka Bruntál, železniční stanice, v opačném směru je to pak zastávka Andělská Hora, 

autobusová stanice. Zastávka Bruntál, železniční stanice je v rámci dopoledního 

přepravního sedla obsluhována množinou 6 spojů, zastávka Andělská Hora, autobusová 

stanice pak množinou 4 spojů. Rozložení spojů na časové ose a vzájemné vazby mezi 

některými spoji jsou zachyceny na obrázku č. P4.05. 

 

Tabulky č. P4.09 a P4.10 shrnují údaje týkající se jednotlivých spojů. Jedná se 

o informace o číslech spojů, jejich chronologickém pořadí, dále pak o hodnotách nejdříve 

možných odjezdů spojů z výchozí zastávky ia  a hodnotách maximálních možných posunů 
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odjezdů spojů v kladném směru na časové ose ic . V tabulce jsou též zaneseny hodnoty 

časových poloh fixních spojů, které vymezují oblast koordinace a informace o vazbách 

mezi spoji. 

 

 

 

 

 

Obr. č. P4. 05: Rozložení spojů na časové ose pro směry Bruntál – Andělská Hora, 

Andělská Hora - Bruntál v období večerního přepravního sedla 

 

Tabulka č. P4. 09: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Bruntál – Andělská 

Hora, dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 390 - 

9 1 

- 

570 40 Spoj č. 14 

17 2 600 0 Ne 

31 3 560 220 Spoj č. 34 

15 4 550 95 Ne 

11 5 655 100 Ne 

13 6 680 110 Ne 

Fixní spoj n  830 - 

 

 

 

 

 



 

245 

 

Tabulka č. P4. 10: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Andělská Hora - 

Bruntál, dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 445 - 

34 1 

- 

390 220 Spoj č. 31 

10 2 508 80 Ne 

6 3 645 0 Ne 

14 4 780 40 Spoj č. 9 

Fixní spoj n  860 - 

 

 

4.6 Šumperk – Velké Losiny, Velké Losiny - Šumperk, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávkou, která bude předmětem časové koordinace, je ve směru Šumperk – 

Velké Losiny, zastávka Šumperk, autobusové stanoviště. V opačném směru je pak 

předmětem koordinace zastávka Velké Losiny, hotel Praděd. Rozložení spojů na časové 

ose pro oba zamýšlené směry a vyznačení incidence jednotlivých spojů je zachyceno 

na obrázku č. P4.06. 

 

Následující dvojice tabulek č. P4.11 a P4.12 opět shrnují charakteristické informace 

týkající se jednotlivých spojů, které jsou předmětem časové koordinace. 
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Obr. č. P4. 06: Rozložení spojů na časové ose pro směry Šumperk – Velké Losiny, Velké 

Losiny - Šumperk v období večerního přepravního sedla 

 

Tabulka č. P4. 11: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Šumperk – Velké 

Losiny, dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 450 - 

33 1 

- 

475 61 Spoj č. 34 

4s 2 505 10 Ne 

18 3 575 60 Ne 

3 4 614 56 Ne 

5 5 664 56 Spoj č. 4 

7 6 671 59 Ne 

Fixní spoj n  825 - 
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Tabulka č. P4. 12: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Velké Losiny - 

Šumperk, dopolední přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 459 - 

4 1 

- 

505 56 Spoj č. 5 

34 2 529 61 Spoj č. 33 

15 3 584 66 Ne 

7 4 694 16 Ne 

Fixní spoj n  766 - 

 

 

4.7 Slezan 01 - Revoluční, Vodárna – Domov důchodců 

večerní přepravní sedlo 

 

Výchozí zastávkou, která bude předmětem časové koordinace, je zastávka Frýdek-

Místek, Slezan 01 a v opačném směru je pak předmětem koordinace zastávka Frýdek-

Místek, Domov důchodců. Jedná se o dvě zastávky různých linek, které jsou obsluhovány 

společnou množinou spojů Rozložení spojů na časové ose pro oba směry je zachyceno 

na obrázku č. P4.07. 

 

Níže uvedená dvojice tabulek č. P4.13 a P4.14 opět shrnují charakteristické informace 

týkající se jednotlivých spojů, které jsou předmětem časové koordinace. 
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Obr. č. P4. 07: Rozložení spojů na časové ose pro směry Slezan 01 - Revoluční, Vodárna – 

Domov důchodců v období večerního přepravního sedla 

 

Tabulka č. P4. 13: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Slezan 01 - Revoluční, 

večerní přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 1090 - 

55 1 

- 

1100 10 Spoj č. 55 

100 2 1126 8  

35 3 1103 42  

57 4 1160 10 Spoj č. 57 

106 5 1170 8  

37 6 1163 42  

108 7  1220 5  

59 8  1203 62 Spoj č. 59 

Fixní spoj n  1280 - 
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Tabulka č. P4. 14: Hodnoty týkající se koordinovaného směru Vodárna – Domov 

důchodců, večerní přepravní sedlo 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  

Vazba na spoj (č. spoje)  

v opačném směru 

Fixní spoj 0 1071 - 

55 1 

- 

1080 10 Spoj č. 55 

73 2 1093 42  

57 3 1140 10 Spoj č. 57 

75 4 1153 42  

59 5 1184 62 Spoj č. 59 

11 6 1256 5  

Fixní spoj n  1287 - 

 

 

4.8 Frýdek-Místek – Raškovice, dopolední přepravní sedlo 

 

V následujícím textu budou uvedena vstupní data, která budou načítána 

do matematického modelu pro síťovou koordinaci spojů na více zastávkách. Vyhledané 

posuny jednotlivých spojů byly konzultovány se společností UDI Morava, s.r.o. Podobně 

průměrné intenzity příchodu cestujících na zastávku byly stanoveny na základě dat 

poskytnutých touto firmou. 

 

V níže uvedené tabulce č. P4.15 jsou uvedeny vstupní data týkající se zastávky 

Frýdek-Místek, aut. nádraží. 
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Tabulka č. P4. 15: Vstupní data týkající se zastávky Frýdek-Místek, aut. nádraží. 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  
Vazba na spoj (č. spoje)  

Fixní spoj 0 458 - 

18 1 

- 

505 0 Ne 

6 2 515 0 Ne 

13 3 488 53 Ne 

70 4 518 52 Spoj č. 70 

20 5 560 0 Ne 

4 6 580 0 Ne 

7 7 556 59 Ne 

15 8 593 18 Ne 

17 9 599 16 Ne 

36 10 616 34 Spoj č. 36 

8 11 630 0 Ne 

2 12 675 0 Ne 

28 13 673 35 Spoj č. 28 

19 14 667 47 Ne 

22 15 703 29 Ne 

Fixní spoj n  754 - 

Průměrná intenzita příchodu  

cestujících na zastávku 
1, 25 1minosoba -é ù×ë û  
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Tabulka č. P4. 16: Vstupní data týkající se zastávky Dobrá, střed 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  
Vazba na spoj (č. spoje)  

Fixní spoj 0 429 - 

18 1 

- 

461 35 Spoj č. 18 

1n 2 482 33 Ne 

70 3 539 52 Spoj č. 70 

36 4 628 34 Ne 

28 5 685 35 Spoj č. 28 

2n 6 678 54 Ne 

Fixní spoj n  768 - 

Průměrná intenzita příchodu  

cestujících na zastávku 
0,4 1minosoba -é ù×ë û  

 

Tabulka č. P4. 17: Vstupní data týkající se zastávky Raškovice, hot. Ondráš (směr 

Morávka) 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  
Vazba na spoj (č. spoje)  

Fixní spoj 0 450 - 

18 1 

- 

480 35 Spoj č. 18 

3n 2 487 47 Spoj č. 25 

70 3 558 52 Spoj č. 70 

4n 4 600 60 Spoj č. 7 

28 5 709 35 Spoj č. 28, Spoj č. 22 

Fixní spoj n  788 - 

Průměrná intenzita příchodu  

cestujících na zastávku 
0, 14 1minosoba -é ù×ë û  
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Tabulka č. P4. 18: Vstupní data týkající se zastávky Frýdek-Místek, žel. stanoviště 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  
Vazba na spoj (č. spoje)  

Fixní spoj 0 462 - 

7 1 

- 

495 31 Ne 

9 2 545 60 Spoj č. 13 

11 3 627 25 Ne 

13 4 691 35 Spoj č. 15 

Fixní spoj n  755 - 

Průměrná intenzita příchodu  

cestujících na zastávku 
0,34 1minosoba -é ù×ë û  

 

Tabulka č. P4. 19: Vstupní data týkající se zastávky Frýdek-Místek, žel. stanoviště 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  
Vazba na spoj (č. spoje)  

Fixní spoj 0 479 - 

5n 1 

- 

500 70 Ne 

13 2 565 60 Spoj č. 9, Spoj č. 7 

6n 3 620 70 Ne 

15 4 711 35 Spoj č. 13, Spoj č. 22 

Fixní spoj n  780 - 

Průměrná intenzita příchodu  

cestujících na zastávku 
0,10 1minosoba -é ù×ë û  
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Tabulka č. P4. 20: Vstupní data týkající se zastávky Raškovice, hot. Ondráš (směr 

Frýdlant, n. O., Krásná 

Číslo spoje 
Pořadí 

spoje 

0t / nt  

[ ]min  

ia
 

[ ]min  

ic
 

[ ]min  
Vazba na spoj (č. spoje)  

Fixní spoj 0 479 - 

25 1 

- 

480 47 Spoj č. 3n 

7n 2 550 70 Ne 

7 3 590 60 Spoj č. 13, Spoj č. 4n 

8n 4 650 70 Ne 

22 5 729 35 Spoj č. 15, Spoj č. 28 

Fixní spoj n  780 - 

Průměrná intenzita příchodu  

cestujících na zastávku 
0,14 1minosoba -é ù×ë û  

 

 

4.9 Trojúhelníková fuzzy čísla intenzit příchodu cestujících 

na zastávky 

 

V následujícím textu jsou uvedeny tabulky obsahující hodnoty trojúhelníkových fuzzy 

čísel pro čtyři varianty řešení problematiky síťové koordinace spojů zohledňující nejisté 

hodnoty. V každé podkapitole je uvedena jedna tabulka, týkající se dvojice 

koordinovaných zastávek. 
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4.9.1 Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 21: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, dopolední 

přepravní sedlo 

Frýdek-Místek - Dobrá, Dobrá -Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,3166667 0,2216667 0,4116667 0,3166667 0,285 0,4116667 

F-M, aut. nádr. 0,3458333 0,2420833 0,4495833 0,3458333 0,31125 0,4495833 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,3166667 0,1583333 0,4116667 0,3166667 0,2533333 0,475 

F-M, aut. nádr. 0,3458333 0,1729167 0,4495833 0,3458333 0,2766667 0,51875 
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4.9.2 Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 22: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Frýdek-Místek – Dobrá, Dobrá – Frýdek-Místek, večerní přepravní 

sedlo 

Frýdek-Místek - Dobrá, Dobrá -Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,1916667 0,1341667 0,2491667 0,1916667 0,0958333 0,2491667 

F-M, aut. nádr. 0,1055556 0,0738889 0,1372222 0,1055556 0,0527778 0,1372222 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,1916667 0,1725 0,2491667 0,1916667 0,1533333 0,2875 

F-M, aut. nádr. 0,1055556 0,095 0,1372222 0,1055556 0,0844444 0,1583333 
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4.9.3 Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-

Místek, dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 23: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek, 

dopolední přepravní sedlo 

Frýdek-Místek - Chlebovice, Chlebovice - Frýdek-Místek, dopolední přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,3 0,21 0,39 0,3 0,15 0,39 

F-M, aut. nádr. 0,2233333 0,1563333 0,2903333 0,2233333 0,1116667 0,2903333 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,3 0,27 0,39 0,3 0,24 0,45 

F-M, aut. nádr. 0,2233333 0,201 0,2903333 0,2233333 0,1786667 0,335 
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4.9.4 Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-

Místek, večerní přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 24: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Frýdek-Místek – Chlebovice, Chlebovice – Frýdek-Místek, večerní 

přepravní sedlo 

Frýdek-Místek - Chlebovice, Chlebovice - Frýdek-Místek, večerní přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,1416667 0,0991667 0,1841667 0,1416667 0,0708333 0,1841667 

F-M, aut. nádr. 0,1027778 0,0719444 0,1336111 0,1027778 0,0513889 0,1336111 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,1416667 0,1275 0,1841667 0,1416667 0,1133333 0,2125 

F-M, aut. nádr. 0,1027778 0,0925 0,1336111 0,1027778 0,0822222 0,1541667 
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4.9.5 Bruntál – Andělská Hora, Andělská Hora, dopolední 

přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 25: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Bruntál – Andělská Hora, Andělská Hora – Bruntál, dopolední 

přepravní sedlo 

Bruntál - Andělská Hora, Andělská Hora -Bruntál, dopolední přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,58333 0,408331 0,758329 0,58333 0,291665 0,758329 

F-M, aut. nádr. 0,36666 0,256662 0,476658 0,36666 0,18333 0,476658 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,58333 0,524997 0,758329 0,58333 0,466664 0,874995 

F-M, aut. nádr. 0,36666 0,329994 0,476658 0,36666 0,293328 0,54999 
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4.9.6 Šumperk – Velké Losiny, Velké Losiny – Šumperk, 

dopolední přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 26: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Šumperk – Velké Losiny, Velké Losiny - Šumperk, dopolední 

přepravní sedlo 

Šumperk - Velké Losiny, Velké Losiny -Šumperk, dopolední přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,35 0,245 0,455 0,35 0,175 0,455 

F-M, aut. nádr. 0,31666 0,221662 0,411658 0,31666 0,15833 0,411658 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,35 0,315 0,455 0,35 0,28 0,525 

F-M, aut. nádr. 0,31666 0,284994 0,411658 0,31666 0,253328 0,47499 

 

  



 

260 

 

4.9.7 Slezan 01 – Revoluční, Vodárna – Domov Důchodců, 

večerní přepravní sedlo 

 

Tabulka č. P4. 27: Hodnoty trojúhelníkových fuzzy čísel intenzit příchodu cestujících 

na zastávky pro úlohu Slezan 01 – Revoluční, Vodárna – Domov důchodců, večerní 

přepravní sedlo 

Slezan 01 - Revoluční, Vodárna - Domov důchodců, večerní přepravní sedlo 

 

Zastávka 

 

Intenzita (70%-130%) Intenzita (50%-130%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,97777 0,684439 1,271101 0,97777 0,488885 1,271101 

F-M, aut. nádr. 0,23333 0,163331 0,303329 0,23333 0,116665 0,303329 

 

Zastávka 

 

Intenzita (90%-130%) Intenzita (80%-150%) 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

hlavní 
hodnota 

levá 
hodnota 

pravá 
hodnota 

[os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] [os.min] 

Dobrá, střed 0,97777 0,879993 1,271101 0,97777 0,782216 1,466655 

F-M, aut. nádr. 0,23333 0,209997 0,303329 0,23333 0,186664 0,349995 
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