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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Krempl, M., Optimalizace přidělování nástupištních hran. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta 

strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, 121 str. Disertační práce, školitel: doc. Ing. 

Ľudmila Jánošíková, PhD. 

 Disertační práce se zabývá organizací vlakové dopravy v železniční stanici, konkrétně 

jde o přidělení staniční koleje u nástupištní hrany přijíždějícímu vlaku. Základní rozhodovací 

problém spočívá v přidělení koleje vlaku takovým způsobem, aby byly minimalizovány 

časové odchylky v jízdách vlaků oproti grafikonu vlakové dopravy a také odchylky oproti 

plánu obsazení kolejí ve stanici. 

Pro řešení problému jsou použity metody matematického modelování, pro řešení 

modelu je použita metoda local branching a metoda větví a hranic. Model je verifikován na 

reálných vstupních datech železniční stanice Praha hlavní nádraží.  

Z dosažených výsledků je možno usuzovat, že matematický model je plně funkční a 

poskytuje výsledky, které je možno prohlásit za relevantní. 

 

ANNOTATION OF THE THESIS 

Krempl, M., Optimization of Platform Allocation. VŠB – Technical University of Ostrava, 

Institute of Transport, 2013, Pages 121, Supervisor: doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 

Dissertation thesis deals with the organization of train traffic in the railway station, 

especially the allocation of station tracks at the platform edges to an incoming train. The basic 

decision problem consists in the allocation of train to track in such a way to minimize time 

differences in train journeys in comparison to train traffic diagram and to minimize the 

deviations from the track occupancy plan in the station. 

Methods of mathematical modeling are used to solve the problem, the model is solved 

with the method of local branching and branch and bound method. The model is verified on 

real input data about railway station Prague Main Station. 

It can be concluded that the mathematical model is fully functional and is able to 

provide results. 
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Seznam použitého značení, zkratek termínů 

A     matice s plnou řádkovou hodností 

 klkla ,,,  koeficient, který testuje, zda je vlaková cesta z traťové koleje l 

na kolej u nástupiště k konfliktní vůči vlakové cestě z traťové 

koleje l na kolej u nástupiště k, 

B     neprázdná množina indexů bivalentních proměnných 

BB    branch and bound 

CP    constraint programming 

C1     regulární podmatice obsahující sloupce podmatice A1  

ci    kategorie vlaku i 

DONS    Design of Network Schedules 

DX     rozptyl souboru dat 

E    množina hran grafu 

EC    eurocity 

ES AŽD ESA33  elektronické zabezpečovací zařízení 

EX     střední hodnota souboru dat 

Ex    expres 

f    účelová funkce 

G    graf 

GPS    Global Positioning System 

GVD     grafikon vlakové dopravy 

 kikih ,,,   doba mezi postavením vlakové cesty pro první vlak i  na kolej k 

a postavením vlakové cesty pro druhý vlak i na kolej k 

IC    intercity 

Ii    vjezdová traťová kolej pro vlak i 
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Im+1  jednotková podmatice obsahující nultý účelový sloupec a 

vybrané sloupce 

i,  j    vlaky 

K     množina všech kolejí u nástupišť 

K(i)    množina všech přípustných kolejí u nástupišť pro vlak i 

k    kolej u nástupištní hrany 

LB    local branching 

L(vr)     množina barev, které je možno přiřadit vrcholu vr. 

Mosel     programovací jazyk  

m     počet nenulových složek vektoru 0x  (počet řádků matice A) 

MIP    mixed integer programming 

Oi    odjezdová traťová kolej pro vlak i 

Os    osobní vlak 

PID    pražská integrovaná doprava 

Př(U)    množinu přípustných řešení úlohy U  

pik  koeficient vhodnosti přidělení koleje u nástupiště k vlaku i 

R    rychlík 

RZG    rozkaz o zavedení grafikonu 

ř    řešení 

SC    supercity 

SNCF    Société nationale des chemins de fer français 

SZZ    staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty s.o. 

Sp    spěšný vlak 

max

is     počet výhybek na nejdelší vlakové cestě pro vlak i ve stanici 

min

is     počet výhybek na nejkratší vlakové cestě pro vlak i ve stanici 
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sik  počet výhybek na vlakové cestě vlaku i z traťové koleje na kolej 

k u nástupiště a z koleje k na traťovou kolej 

t
max

  maximální časový interval, pro nějž je testováno, zda jsou dvě 

vlakové cesty konfliktní 

t
min

     minimální doba pobytu vlaku ve stanici 

Pa

it     plánovaný čas příjezdu vlaku i k nástupišti 

Pd

it     plánovaný odjezd vlaku i od nástupiště 

t
Cn

 normální doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma 

vlaky (je specifická pro každou železniční stanici) 

  množina všech vzájemně se vylučujících přiřazení barev i a j 

vrcholům vr a vs 

U množina všech přijíždějících, odjíždějících a projíždějících 

vlaků pro danou stanici 

ÚF účelová funkce 

ui rozdíl mezi požadovaným a skutečným časem příjezdu vlaku i 

k nástupišti 

V    množina vrcholů grafu 

aaV   množina všech uspořádaných dvojic vlaků i a j, které mohou 

přijíždět současně 

adV  množina všech uspořádaných dvojic vlaků, pro které platí, že 

přijíždějící vlak i a odjíždějící vlak j mohou jet současně 

daV   množina všech uspořádaných dvojic vlaků, pro které platí, že 

odjíždějící vlak i a přijíždějící vlak j mohou jet současně 

ddV    množina všech uspořádaných dvojic vlaků i a j, které mohou 

odjíždět současně  

vi rozdíl mezi požadovaným a skutečným odjezdem vlaku i od 

nástupiště 

vr    prvek množiny vrcholů grafu 

WNPP    Weighted node packing problem  
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W(j)    množina všech přípojných vlaků, které mají čekat na vlak j 

X     hodnota zpoždění, které považujeme za vysoké  

Xpress    solver  

x      přípustné řešení úlohy 

Bx     hodnoty bázických proměnných 

xi,r  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda je vrchol vr 

obarven barvou i 

xj     proměnná modelující rozhodnutí odpovídající příslušné úloze  

Nx     vektor nebázických proměnných  

0x     vektor, bazické řešení 
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1. Úvod 
Doprava je nedílnou, důležitou a nezastupitelnou součástí hospodářství každého státu. 

Náleží do terciálního sektoru – oblasti služeb. Pomocí dopravy je realizován proces 

přemístění, jež má elementární důležitost pro fungování lidského společenství. Bez dopravy 

by nebylo možné realizovat přepravu osob ani zboží. Další činnosti klíčové pro společnost by 

byly významně omezeny: např. směna (obchod), výměna informací, kultura a další. Zároveň 

je třeba mít na paměti, že každá lidská činnost má být organizována co možná 

nejefektivnějším způsobem. Není účelem realizovat dopravu pouze proto, aby byly splněny 

shora uvedené požadavky na ni kladené, ale je žádoucí organizovat dopravu takovým 

způsobem, aby byla další z efektivně prováděných činností v hospodářství. 

Hlavní břímě efektivní organizace dopravy bylo vždy na lidském činiteli a ani v 21. 

století v době pokročilých informačních a automatizovaných technologií tomu není jinak. 

Člověk stále zůstává hlavním činitelem při vytváření i naplňování technologie dopravy 

a přepravy, organizaci i řízení dopravních procesů. Požadavky kladené na řídící a výkonné 

pracovníky v dopravě doznaly v posledních desetiletích značných změn – tou nejmarkantnější 

je enormní snaha o úsporu pracovních sil a tím zefektivnění celého procesu po stránce 

ekonomické a informačních toků. Následkem tohoto neustálého tlaku dochází k situaci, kdy 

objem práce, který musí být zvládnut jedním pracovníkem, se neustále zvyšuje. Tato progrese 

nebyla a není umožněna zvýšením pracovního úsilí pracovníků, nýbrž pokrokem v oblasti 

informačních technologií – pokud hovoříme o posledních desetiletích. Tento významný 

pokrok ve vědě umožnil vznik mnoha podpůrných nástrojů, které se pozitivně projevily 

ve snížení náročnosti celé řady profesí v sektoru dopravy.  

Vezměme za příklad pracovní pozicí výpravčí v železniční dopravě resp. celý proces 

organizace jízd vlaků v železniční stanici. Jednou z vývojových linií, jíž je vhodné sledovat, je 

staniční zabezpečovací zařízení (SZZ). Pro zajištění obsluhy dříve používaného 

mechanického a elektromechanického SZZ bylo nezbytné disponovat v železniční stanici 

nejméně třemi zaměstnanci (výpravčí a dva výhybkáři) a dalšími zaměstnanci na trati 

(hláskař, hradlař). Uvedený počet je nejnižším, neuvažujme nyní o rozsáhlejších stanicích ani 

o dalších zaměstnancích provádějících podpůrnou činnost (staniční dělník, dozorce výhybek, 

závorář, operátor hlasového informačního systému apod.). Rozvojem moderních technologií 

byly vyvinuty sofistikovanější typy SZZ (elektrodynamické, reléové ve 3 modifikacích) až 

k současnému nejmodernějšímu elektronickému zabezpečovacímu zařízení. Obdobný vývoj 
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zaznamenaly i nástroje pro organizaci jízd vlaků v mezistaničních úsecích: od telefonického 

způsobu dorozumívání přes automatické traťové zabezpečovací zařízení po dálkové řízení 

celých železničních tratí.  

Jaký dopad má tento vývoj na lidský činitel, počet zaměstnanců v dopravě, profesi 

výpravčí, tlak na pracovní výkonnost? 

Zatímco dříve byli v každé železniční stanici potřeba nejméně 3 zaměstnanci a další 

zaměstnanci na trati pro řízení železničního provozu, v dnešní době postačí pouze 3 

zaměstnanci (dispečeři) na řízení celé trati o délce mnoha desítek kilometrů. Je důležité mít na 

paměti, že rozsah vlakové dopravy zůstal přibližně stejný – míněno co do počtu vlaků, nikoli 

co do struktury nákladní / osobní. Objem práce výpravčího se tedy příliš nezměnil, přitom 

jejich počet je řádově nižší. Tento významný skok v efektivitě byl umožněn jen a pouze 

nástupem moderních informačních technologií. 

Uveďme pro názornost některé z aplikací moderních nástrojů v dopravě: osobní počítač, 

internet, elektronická pošta, GPS sledování vozidel, automatizované algoritmy pro řízení 

dopravních prostředků: automatické vedení vlaku, průmyslové kamery, automatické podávání 

audiovizuálních informací cestujícím, elektronické pomůcky a informační systémy při 

přepravním odbavení nákladních vlaků apod. 

I přes značný pokrok ve shora uvedených oblastech jsou stále činnosti, které zůstávají 

plně v rukou lidského činitele – výpravčího. Jedná se o přidělování vlakových cest vlakům 

osobní dopravy přijíždějícím do železniční stanice. Jde o rozhodovací proces, při němž 

výpravčí přidělí vlaku přijíždějícímu do železniční stanice vlakovou cestu z traťové koleje na 

vhodnou staniční kolej u nástupištní hrany. Pro tuto činnost nejenže výpravčí nemá nástroj 

pro její automatické provádění, dokonce ani nemá k dispozici plnohodnotný nástroj pro 

podporu rozhodování ve stochastickém železničním provozu. Existuje pomůcka grafikonu 

vlakové dopravy (GVD) plán obsazení kolejí v železniční stanici, která určuje pro každý vlak 

číslo staniční koleje, na níž má přijet. Plán však trpí několika nedostatky. Tím zásadním je, že 

jeho tvorba probíhá ručně bez použití jakýchkoliv moderních optimalizačních algoritmů. 

V žádném případě tak není zaručeno, že navržený plán se byť jen přiblíží své nejlepší variantě 

ve smyslu zvoleného optimalizačního kritéria. Druhým omezujícím faktorem tohoto plánu je, 

že vychází z deterministických podmínek daných GVD, tedy z pravidelných příjezdů vlaků do 

železniční stanice. Neuvažuje se stochastičností železničního provozu, jež se projevuje 
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v časových odchylkách jízd vlaků oproti GVD – těmto odchylkách říkáme náskok resp. 

zpoždění. 

V čem spočívá důležitost plánu obsazení kolejí v železniční stanici? 

V nákladní dopravě je prosperita dopravce dána uzavřenými smlouvami o přepravě. 

Tyto smlouvy mají zpravidla dlouhodobou platnost a jsou uzavírány pro provedení 

opakovaných zakázek – jen malá část přeprav je realizována pouze jedenkrát. V tom spočívá 

základní ekonomický rozdíl oproti dopravě osobní. Cestující naopak ve značné části případů 

uzavírají přepravní smlouvu s dopravcem za účelem jednorázové přepravy (jednoduchá a 

zpáteční jízdenka) nebo je přepravní smlouva uzavřena na přesně definované období (časové 

jízdenky týdenní, měsíční, čtvrtletní, …). Před každým uzavřením smlouvy se cestující 

rozhoduje, zda a s kterým dopravcem smlouvu uzavře. Je evidentní, že tento rozhodovací 

proces absolvuje cestující mnohem častěji než přepravce požadující přemístění zboží. 

Z tohoto lze usuzovat na mnohem větší citlivost osobní dopravy vůči změnám přepravních 

podmínek (tarif, doba přepravy, komfort při cestování a další). Do poslední uvedené kategorie 

řadíme také poskytování informací cestujícím, odpovídající vybavenost prostorů pro čekání 

na příjezd vlaku, vzdálenost, jíž je nutno překonat při cestě na nástupiště a při přestupu mezi 

vlaky. Všechny tyto aspekty jsou pozitivně ovlivnitelné sestavením kvalitního plánu obsazení 

kolejí, v němž budou shora uvedené kvalitativní parametry cestování zohledněny. Dopravce, 

jenž dokáže lépe vyhovět požadavkům cestujících, má větší šanci uspět na dopravním trhu. 

Nesporný význam má plán obsazení kolejí pro správce infrastruktury. Lze očekávat, že 

kvalitně sestavený plán zvýší propustnost železniční stanice, přispěje k vyhovění požadavků 

dopravců na přidělení konkrétní staniční koleje a recipročně přinese správci infrastruktury 

ekonomický efekt v podobě zvýšení výnosů z poplatků za použití dopravní cesty. 

Tato práce si klade za cíl vytvořit metodu pro automatickou tvorbu plánu obsazení 

kolejí v železniční stanici a tím přispět k rozvoji podpůrných nástrojů umožňujících 

zefektivnění dopravy. Cílem práce je navrhnout: smysluplná optimalizační kritéria pro tvorbu 

plánu obsazení kolejí, metodu pro automatické sestavení plánu obsazení kolejí v železniční 

stanici na základě navržených optimalizačních kritérií a vstupních údajů o vlacích, 

bezpečnostních předpisech a infrastruktuře kolejiště stanice. 

Význam plánu obsazení kolejí v železniční stanici v hierarchii procesů plánování je 

zřetelný z obrázku 1.1. Tento plán řadíme do procesů taktického plánování, jež probíhá 
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s roční frekvencí. V obrázku se skrývá pod označením train scheduling (na roční bázi) a 

platform assignment (na čtvrtletní bázi), jež zohledňuje dílčí změny GVD v průběhu jeho 

roční platnosti. Na tento proces navazuje timetabling, tedy tvorba jízdních řádů, kdy jednou 

ročně je vytvořen základní jízdní řád a 4 až 6-krát během doby jeho platnosti je provedena 

jeho korekce. Změna jízdního řádu v České republice probíhá 4-krát ročně, přičemž změny 

základního plánu ovlivňují plán obsazení kolejí (platform assingment), oběh vozidel (rolling 

stock circulation) a personálu (crew schedulling).  

 

Obrázek 1.1: Hierarchie procesů plánování v železniční dopravě. [1] 
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2. Stav výzkumu sledované problematiky 

Než bude přistoupeno k vlastní analýze současného stavu výzkumu v oblasti sledované 

problematiky, je vhodné nejprve blíže charakterizovat organizaci vlakové dopravy ve stanici 

(kapitola 2.1) a nástroje pro podporu rozhodování výpravčího. V obecné rovině lze uvažovat o 

dvou základních typech nástrojů podpory rozhodování výpravčího o organizaci vlakové 

dopravy: 

 statické (plán obsazení kolejí), které berou v úvahu předem dané – deterministické, 

v průběhu plánovacího období neměnné podmínky určené GVD. Nereflektují aktuální 

provozní situaci – odchylky od GVD. Kapitola 2.2 obsahuje přehled o výzkumu 

v oblasti statických plánů. 

 dynamické, které reflektují odchylky od GVD. Dynamické nástroje nejsou dnes u 

SŽDC používány. Přehled publikovaných přístupů v této oblasti je v kapitole 2.3. 

2.1 Organizace vlakové dopravy ve stanici 

Železniční stanice jsou jedním ze základních prvků železniční infrastruktury. Z hlediska 

organizace železniční dopravy jsou prvkem zcela zásadním a nejsložitějším. Řízení vlakové 

dopravy je prováděno dle zásady jednoho řídícího pracovníka výpravčími nebo v případě 

dálkového řízení traťových úseků (tedy i železničních stanic) dispečery. 

Výpravčí je pracovníkem realizujícím operativní řízení provozu ve stanici. Pro tento typ 

řízení je charakteristické dlouhodobé, trvalé a opakující se rozhodovaní v závislosti na 

aktuální situaci. Výpravčí musí ve vztahu k osobní dopravě rozhodovat o těchto základních 

procesech: 

1. organizace vlakové dopravy: 

a. rozhodnutí o postavení vlakové cesty pro příjezd, odjezd, průjezd vlaku nebo 

zamítnutí takového požadavku,  

neboli rozhodnutí o přidělení staniční koleje přijíždějícímu vlaku a traťové 

koleje odjíždějícímu vlaku (adekvátně pro projíždějící vlak), nebo zamítnutí 

tohoto požadavku, 

b. rozhodnutí o změně sledu vlaků, 

c. rozhodnutí o čekání přípojného vlaku a na příjezd přípojného vlaku 

2. organizace posunu: 
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a. rozhodnutí o postavení posunové cesty, nebo dočasné zamítnutí tohoto 

požadavku  

a to vše v závislosti na okamžiku, kdy je rozhodnutí provedeno, a aktuální provozní situaci. 

V dalším textu se soustředíme na rozhodovací procesy uvedené v bodech 1a), b), c) a to 

pro případy vlaků osobní dopravy. Při rozhodování o realizaci specifikovaného procesu 

výpravčí určuje, na kterou staniční kolej (ke kterému nástupišti) má přijet daný vlak, v jaký 

čas má přijet a analogicky v jaký čas má vlak odjet. Logicky nemůže rozhodovat o tom, 

z které traťové koleje a který vlak má přijet. Traťová kolej je určena výpravčím zadní stanice 

a vlak (směr, druh, kategorie, plánovaná časová poloha, …) je určen grafikonem vlakové 

dopravy. Plánovanou časovou polohu vlaku je však možno změnit v závislosti na provozní 

situaci. 

Uvedený proces je zcela zásadním pro organizaci vlakové dopravy. Navazující 

rozhodnutí, např. o traťové koleji pro odjíždějící vlak je do značné míry limitováno, nebo 

dokonce určeno plánem (GVD) a rozhodnutím předchozím – o koleji pro přijíždějící vlak a 

také možnostmi infrastruktury. 

Předmětný rozhodovací proces je značně složitý, protože je nezbytné v něm zohlednit 

celou řadu omezení. Tato omezení je možno pro větší přehlednost rozdělit do následujících 

kategorií: 

a. dopravní – možnosti infrastruktury vzhledem k plánovaným vlakovým cestám, délka 

nástupiště vzhledem k délce vlaku, směr jízdy vlaku, změna sledu vlaků, časový 

odstup vlaků jedoucích stejným směrem, rychlost vlaků jedoucích ve sledu stejným 

směrem, kategorie vlaků, míra ovlivnění vlaků jedoucích opačným směrem, výluka 

nebo porucha prvků infrastruktury – koleje, výhybky, návěstidla, mosty aj., aktuální a 

výhledové obsazení kolejí ve stanici, 

b. přepravní – kvalita  vybavení nástupiště: výtahy, informační tabule, výška nástupištní 

hrany, bezbariérovost, osvětlení, přístup podchodem, ochrana před povětrnostními 

vlivy apod., vzdálenost chůze k přípojným vlakům. 

Je tedy evidentní, že rozhodnutí o přidělení staniční koleje přijíždějícímu vlaku je 

rozhodnutím komplexním a značně složitým, pokud požadujeme, aby splňovalo omezení a 

předpisy dané charakterem provozu ve stanici. Pro podporu tohoto typu rozhodování má 

výpravčí v dnešní době velmi omezené možnosti. Řídí se především platnými předpisy (hledá 
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tedy přípustné řešení), plánem obsazení kolejí a svými praktickými (provozními) 

zkušenostmi. 

Jaké příležitosti se otevírají zlepšením organizace vlakové dopravy? Do jaké míry je 

organizace vlakové dopravy ovlivněna plánem obsazení kolejí? Nejprve je vhodné si 

uvědomit, v jakých případech může být nalezení kvalitnějšího řešení přínosem. 

V železničních stanicích s relativně nízkým využitím železniční infrastruktury (nízkým 

stupněm obsazenosti nástupištních hran) se kvalita plánu obsazení kolejí odráží ve kvalitě 

organizace vlakové dopravy méně než u železničních stanic s vysokým stupněm obsazenosti 

nástupištních hran – tedy u stanic s vysoce vytíženou dopravní infrastrukturou. Uvažujme 

tedy v dalším textu o těch železničních stanicích, kde je dopravní infrastruktura na hranici své 

propustnosti (kapacity) nebo kde dokonce poptávka po vlakové dopravě ze strany dopravců 

krátkodobě překročila možnosti propustnosti železniční stanice. V těchto stanicích by mělo 

mít zvýšení kvality plánu dopad v následujících oblastech: 

1. zlepšení železniční dopravy vnímané z pohledu cestujícího: 

a. zkrácení přestupních vzdáleností, 

b. snížení pravděpodobnosti změny nástupiště oproti plánu, 

c. příjezd resp. odjezd vlaků k resp. od vhodnějšího nástupiště. 

2. zlepšení kvality organizace železniční dopravy: 

a. zkrácení průměrné doby obsazení vlakové cesty pro přijíždějící resp. odjíždějící 

vlak, 

b. rovnoměrnější využití prvků infrastruktury (koleje, výhybky, nástupiště) apod. 

3. vyhovění požadavků dopravců na: 

a. přidělení požadované časové polohy vlaku, 

b. přidělení konkrétní nástupištní koleje v železniční stanici. 

Plán obsazení kolejí ve stanici je pomůckou grafikonu vlakové dopravy. Obvykle bývá 

sestavován pro stanice s velkým rozsahem železniční dopravy a relativně složitou dopravní 

infrastrukturou vyznačující se vysokým počtem nástupišť (nástupištních hran). Plán obsazení 

kolejí je statickým plánem zpracovávaným obvykle na období jednoho roku – na dobu 

platnosti GVD. Jako statický plán vychází z deterministických – nenáhodných, podmínek.  

V současné době je plán obsazení kolejí sestavován v podmínkách České republiky 

(Správy železniční dopravní cesty s.o.) bez použití sofistikovaných výpočetních metod (např. 

simulačních, operační analýzy, teorie grafů apod.). Konstrukce plánu probíhá „ručně“ za 
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podpory počítačového (softwarového) zobrazení průběžného pracovního i konečného návrhu. 

Hodnota výsledného řešení je dána kvalitou (teoretickými znalostmi, praktickými 

zkušenostmi a odbornými kvalitami) práce zaměstnanců SŽDC. Sestavování plánu je 

realizováno v několika základních krocích: 

1. příprava vstupních dat z návrhu GVD pro konkrétní železniční stanici, staničního řádu 

a souvisejících platných předpisů, 

2. sestavení přípustného plánu při současné snaze o získání kvalitativně hodnotného 

řešení, 

3. pokud nelze nalézt přípustné řešení, je realizována zpětná vazba vzhledem k návrhu 

GVD (změna časové polohy vlaků, zrušení tras vlaků apod.), 

4. zvyšování kvality přípustného plánu dílčími úpravami, 

5. závěrečná kontrola přípustnosti nalezeného řešení (teoretické ověření jeho 

realizovatelnosti) a zpětná vazba vzhledem ke GVD. 

Uvedený způsob tvorby plánu u SŽDC dává naději, že při použití sofistikovaných 

výpočetních metod lze získat taková řešení, která budou kvalitnější než některé ze současných 

plánů. 

 

2.2. Statické plány 

V oblasti výzkumu tvorby statických plánů byly v literatuře prezentovány tyto výstupy: 

1. Tvorba plánu obsazení nástupištních kolejí při aplikaci metody celočíselného 

programování řešící problém barvení grafu (Using integer programming to solve the train-

platforming problem) [15]. 

2. Úloha hledání nejcennější nezávislé množiny vrcholů v grafu s využitím bivalentního 

programování, která je řešena metodou větvení a řezů (Routing trains through a railway 

station based on a node packing model, Routing trains through railway stations) [18], [28]. 

3. Heuristický algoritmus řešící problémy tvorby grafikonu a směrování vlakových cest 

(Scheduling and platforming trains at busy complex stations) [8]. Algoritmus řešení 

zahrnuje, resp. zohledňuje provozní pravidla, náklady, preference a kompromisní přístupy, 

které jsou uplatňovány odborníky z praxe vytvářejícími plány ručně. Protože jde o 

heuristický algoritmus, není zaručena optimalita výsledného plánu. 
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Analýza exaktních přístupů ke tvorbě statických plánů 

V následujícím textu budou podrobněji představeny první dva zmíněné přístupy k řešení 

problematiky směrování vlaků v železniční stanici pomocí statických plánů. Zaměříme se na 

princip matematických modelů úlohy a řešících metod a poukážeme na slabá místa obou 

přístupů. 

1. Tvorba plánu obsazení „nástupištních“ kolejí při aplikaci metod celočíselného 

programování řešící problém barvení grafu. 

Tvorba plánu obsazení „nástupištních“ kolejí pomocí barvení grafu [7] využívá 

k nalezení statického plánu obsazení kolejí teorii grafů. Jde o rozhodovací problém, kdy se 

hledá jakékoliv přípustné řešení, a ne o optimalizační problém, kde by se zohlednila kvalita 

řešení, např. model nebere v úvahu délku vlakové cesty anebo preference kolejí pro jednotlivé 

vlaky. 

Barvení grafu je problém z oblasti teorie grafů, který se zabývá přiřazováním barev 

vrcholům grafu. Cílem je obarvit každý vrchol tak, aby dvěma sousedním vrcholům nebyla 

přiřazena stejná barva. 

Úlohu barvení grafu lze definovat následovně: 

 Nechť G = (V, E) je neorientovaný graf bez smyček a násobných hran, k přirozené 

číslo. Zobrazení  kVb ...,,2,1:   nazveme obarvením grafu G pomocí k barev, 

pokud pro každou hranu   Evv ji ,  platí )()( ji vbvb  .  

Vrcholy grafu, kterým Billionet [4] modeluje problém obsazení kolejí, představují 

vlaky, barvy vrcholů reprezentují přiřazené koleje. Dva vrcholy jsou spojeny hranou, tj. vlaky 

nemohou jet na stejnou kolej, pokud by se jejich vlakové cesty křížily a mezi jízdami vlaků 

nebyl zajištěn dostatečný časový odstup.  

Autor se zaměřuje na vytvoření matematického modelu pro úlohu barvení grafů s cílem 

zjistit, zda existuje přípustné řešení daného zadání. Jsou vytvořeny 2 základní modely 

označené (ILP 1, 2), které jsou aplikovány na úlohu s náhodně generovanými vstupy: 

 interval mezi příjezdy po sobě jedoucích vlaků, 

 doba pobytu vlaku v železniční stanici, 

 seznam kolejí vhodných pro daný vlak, 
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 seznam nepřípustných situací v jízdách vlaků a jejich přiřazení „nástupištním“ 

kolejím. 

Model ILP 1 je v [4] formulován následovně: 

 

Význam symbolů v modelu je následující: 

 xi,r ... bivalentní proměnná nabývá hodnoty 0, pokud vrchol vr není obarven barvou i a 

hodnoty 1 pokud je vrchol obarven, 

 vr ... prvek množiny vrcholů grafu, 

  ... množina všech vzájemně se vylučujících přiřazení barev i a j vrcholům vr a vs, 

 L(vr) ... množina barev, které je možno přiřadit vrcholu vr. 

  jivv sr ,,,  … uspořádaná čtveřice 

Podmínka C11 vyjadřuje fakt, že každému vrcholu vr musí být přiřazena právě jedna barva 

náležící do množiny L(vr). 

Podmínka C12 říká, že dvojici sousedních vrcholů vr a vs nemůže být přiřazena stejná barva. 

Podmínka C13 říká, že dvěma vrcholům vr a vs spojeným hranou nemůžou být přiřazeny 

vzájemně se vylučující barvy i a j. 

Model ILP 2 je v [4] formulován následovně: 
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Podmínka C21 má totožný význam jako v případě modelu ILP 1. 

Podmínka C22 říká, že pokud je vrcholu vr přiřazena barva i, potom sousednímu vrcholu vs 

(r < s) nemůže být přiřazena barva i ani barva j, pokud platí   jivv sr ,,, . 

Podmínka C23 vyjadřuje fakt, že pokud je vrcholu vr přiřazena barva i, tak žádnému z jeho 

sousedních vrcholů vs nemůže být přiřazena stejná barva i a vrcholům vs, které jsou 

s vrcholem vr spojeny podmínkou   jivv sr ,,,  ani barva j. Podmínka je splněna také 

v případě, že vrcholu vr není přiřazena barva i. 

Modely jsou aplikovány pro úlohy o nejvýše 200 vlacích a 14 kolejích. Experimenty 

ukázaly, že ve většině případů je doba řešení u modelu ILP 2 kratší. Podstatnou nevýhodou 

zmíněného přístupu je, že v případě, že neexistuje přípustné řešení, model neumožní změnu 

časových poloh vlaků. 

2. Tvorba plánu obsazení „nástupištních“ kolejí pomocí hledání nejcennější nezávislé 

množiny vrcholů v grafu [18, 28] je zaměřena na tvorbu optimálního plánu obsazení kolejí 

ve stanici, tedy plánu statického. 

V Nizozemí je požíván jako podpora pro tvorbu GVD systém DONS (Design of Network 

Schedules – Tvorba jízdních řádů), který obsahuje dva optimalizační moduly: 

 CADANS – pro tvorbu GVD na úrovni celé železniční sítě, 

 STATIONS – pro směrování vlaků přes železniční stanice. 

Součástí modulu STATIONS je model, který je nastaven s cílem: 

 přiřadit co nejvíce vlakům vlakovou cestu v železniční stanici, 

 minimalizovat počet posunových cest, 
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 přiřadit vlaku nejvhodnější trasu (s ohledem na kapacitu, bezpečnost, servis 

cestujícím). 

Problém směrování vlaků přes stanici lze popsat jako Weighted node packing problem – 

WNPP - úloha hledání nejcennější nezávislé množiny vrcholů v neorientovaném vrcholově 

ohodnoceném grafu s použitím metody větvení a řezů. Vrcholy grafu, který modeluje řešený 

problém, jsou přípustné cesty pro každý vlak. Hrany reprezentují konflikty mezi přiřazeními 

vlaků a cest. Ohodnocení vrcholů je nastavené tak, aby nejcennější množina splnila tři 

kritéria: 

 maximalizovat počet vlaků, které mají projet stanicí,  

 minimalizovat počet posunů vlaků s delším pobytem ve stanici,  

 maximalizovat preference vlaků pro nástupiště a cesty.  

Pro zjednodušení grafu jsou použity tři techniky: 

 Node – dominance. Tato technika určuje, zda je možno danému vlaku, jemuž je 

standardně přiřazena vlaková cesta procházející přes prvek stanice i, přiřadit takovou 

vlakovou cestu, která se liší pouze tím, že namísto prvkem i prochází vlaková cesta 

prvkem j z množiny všech prvků sousedících s prvkem i. Jestliže změna vedení 

vlakové cesty přes prvek j nezvýší hodnotu účelové funkce, je vlaková cesta přes 

prvek i vyřazena z množiny vlakových cest. Tento přístup umožňuje redukovat počet 

proměnných o více než 70%. 

 Set – dominance. U této techniky je předmětem zkoumání, zda je možno danému 

vlaku, jemuž je standardně přiřazena vlaková cesta vedoucí přes prvek i, přiřadit jinou 

vlakovou cestu, která se liší pouze tím, že namísto původním prvkem i prochází jiným 

přípustným prvkem j z množiny všech přípustných prvků. Není tedy podmínkou, že 

prvek j musí být sousední k prvku i. Jedná se o obecnou formulaci techniky „node-

dominance“. 

 Iterating set – dominance. Tato technika je použita v případě, že řešení předchozím 

způsobem není možné dosáhnout. 

Za účelem řešení předmětného problému byl vytvořen lineární matematický model 

celočíselného programování. Je zavedena bivalentní rozhodovací proměnná rtx ,  pro každou 

přípustnou kombinaci vlaku a vlakové cesty v železniční stanici, pomocí níž jsou modelována 

rozhodnutí o přidělení vlakové cesty přijíždějícímu vlaku. Omezující podmínky zajistí, že:  
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 každému vlaku je přiřazena jedna vlaková cesta pro příjezd a jedna vlaková cesta pro 

odjezd ze stanice, 

 jsou splněny podmínky pro realizaci vlakové dopravy dané bezpečnostními předpisy, 

délkou kolejí, délkou vlaku apod. 

Účelová funkce je konstruována tak, aby byly splněny 3 uvedené cíle: 

 maximalizovat počet vlaků, které mohou být přijaty do železniční stanice, 

 minimalizovat počet posunových cest, 

 maximalizovat splnění požadavků na přidělení nejvhodnější vlakové cesty. 

Nevýhodou uvedeného přístupu je výpočtově náročná inicializační fáze, ve které se 

sestavuje graf modelující řešený problém. Pro každý vlak třeba vypočítat časy, kdy obsazuje 

každý úsek všech přípustných vlakových cest a vyhledávat možné kolize s cestami ostatních 

vlaků. Dalším nedostatkem uvedeného přístupu je, že nedovoluje modifikovat časy příjezdu a 

odjezdu vlaků v případě, že neexistuje přípustné řešení (tj. nekonfliktní cesty vlaků v stanici) 

pro plánované časy příjezdů a odjezdů.  

2.3. Dynamické nástroje 

V oblasti výzkumu dynamických nástrojů na podporu operativního řízení byly prezentovány 

tyto výstupy: 

4. Nástroj pro podporu rozhodování ROMA: Railway traffic Optimization by Means of 

Alternative graphs. (Effectiveness of dynamic reordering and rerouting of trains in a 

complicated and densely occupied station area) [9]. V případě, že dojde k narušení 

pravidelného provozu, jsou počítány nové vlakové cesty (přesměrování) s využitím 

heuristiky tabu search. Poté je řešeno přeplánování příjezdů a odjezdů vlaků jako job-

shop rozvrhovací problém s uplatněním metody větví a hranic. Přesměrování 

vlakových cest je přepočítáno pouze zjednodušeně, pro každý vlak je uvažována pouze 

jedna alternativní vlaková cesta. Přístup nezohledňuje přípoje mezi vlaky, což je 

z hlediska praktického využití důležité. 

5. Řešení problému přidělení nástupištní koleje zpožděnému vlaku s využitím 

vícekriteriálního hodnocení variant  a umělé neuronové sítě [2, 10, 5, 6]. 
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6. Operativní přidělování nástupištních kolejí vlakům vjíždějícím do stanice pomocí 

matematického programování (Optimum assignment of trains to platforms under 

partial schedule compliance) [15, 17]. 

7. Fuzzy model rozhodování výpravčího o vhodnosti koleje pro přijíždějící zpožděný 

vlak [27]. 

8. Přesměrování zpožděných vlaků na železniční trati pomocí matematického 

modelování (Mathematical Modeling and Methods for Rescheduling Trains under 

Disrupted Operations) [1]. 

9. Organizace jízdy zpožděných vlaků v mezistaničních úsecích s využitím heuristických 

metod (Improving Real-Time Train Dispatching: Models, Algorithms and 

Applications) [11]. 

10. Řešení jízdy vlaků v mezistaničním úseku prostřednictvím smíšeného celočíselného 

lineárního programování (N-tracked railway traffic re-scheduling during 

disturbances) [26]. 

11. Organizace jízdy vlaků na příjezdu do železniční stanice pomocí constraint 

programming a simulace (A study of the use of state resources in a constraint-based 

model for routing and scheduling trains, A study of an incremental texture-based 

heuristic for the train routing and scheduling problem, A constraint programming 

model for real-time train scheduling at junctions [19, 20, 21]. 

Analýza vybraných přístupů ke tvorbě dynamických plánů 

5. Řešení problému přidělení nástupištní koleje zpožděnému vlaku s využitím 

vícekriteriálního hodnocení variant a umělé neuronové sítě. 

Perspektivním podpůrným nástrojem pro ověření správnosti navrženého plánu obsazení 

kolejí jsou metody počítačové simulace. Pouze pomocí těchto metod sice není možno sestavit 

optimální plán obsazení kolejí ve stanici, je však vhodné je využít následujícím způsobem: 

 pro verifikaci realizovatelnosti plánu obsazení kolejí a analýzu jeho robustnosti, 

 pro experimentální výpočet propustnosti železniční stanice a návrh infrastruktury 

železniční stanice. 
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Využití simulačních metod bylo prezentováno v [2, 3, 4, 5]. Rozhodovacím problémem, 

jenž je řešen v publikacích [2, 5, 6, 10], je přidělování kolejí u nástupištních hran pro 

přijíždějící zpožděný vlak. Autoři nejprve určí množinu staničních kolejí, která je pro daný 

vlak přípustná, následně definují 4 základní rozhodovací kritéria, jež mají kopírovat 

zkušeností zaměstnanců řídících vlakovou dopravu ve stanici v praxi. Jedná se o: 

A. volnost koleje v okamžiku příjezdu vlaku, 

B. doba volnosti koleje vzhledem k pobytu vlaku ve stanici, 

C. obsazení koleje u stejného nástupiště přípojným vlakem, 

D. ostatní technické a provozní přednosti koleje ve vztahu k vlaku. 

Jednotlivým kritériím jsou přiřazeny váhy a poté je vybrána kolej pomocí 

vícekriteriálního hodnocení variant. Jiným přístupem pro výběr vhodné koleje je 

využití neuronové sítě. K řešení byla zvolena dvouvrstvá neuronová síť typu perceptron. 

Perceptrony jednotlivých neuronových vrstev jsou vzájemně propojeny tak, že tvoří úplný 

bipartitní graf. Orientované hrany vystupující z jednoho neuronu dané vrstvy jsou zaústěny do 

všech neuronů následující vrstvy. Neuronová síť byla realizována ve výpočetním prostředí 

softwaru Matlab. Pro případovou studii byla zvolena železniční stanice Praha hlavní nádraží, 

výpočet byl realizován pro GVD pracovního dne v době od 5:30 do 9:00. Úspěšnost 

neuronové sítě je prezentována na grafu 2.1. 

 

Obrázek 2.1: Úspěšnost neuronové sítě při výběru vhodné koleje pro přijíždějící vlak [6] 
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Trénovací data obsahují množinu o mohutnosti 336 prvků, jež reflektují zpoždění u 

vybraných vlaků. Testovací data představují tutéž množinu dat s tím rozdílem, že všechny 

časové údaje jsou posunuty o jednu minutu. Neuronová síť byla nejprve učena na testovacích 

datech, přičemž z grafu je zřejmé, že se dokázala naučit všechny vzory z testovací množiny. 

Neuronová síť při testování v 95% procentech případů navrhla totožné řešení jako by zvolil 

expert (výpravčí). Autoři uvádějí, že v 5 % odchylných rozhodnutí byla přidělena kolej, která 

zpožděnému přijíždějícímu vlaku taktéž dobře vyhovovala. 

6. Model optimálního operativního plánování provozu v osobních železničních stanicích 

Cílem optimálního operativního plánování provozu v osobních železničních stanicích 

[17] je vytvořit nástroj pro podporu rozhodování zaměstnanců řídících železniční dopravu, 

který by vyhodnocoval aktuální provozní situaci a v reálném čase nabízel optimální řešení 

přidělování vlaků „nástupištním“ kolejím.  

Předmětem zkoumání je operativní plánování příjezdů vlaků, resp. odjezdů vlaků od 

stanovených nástupištních kolejí v rámci určitého plánovacího období. Podrobněji lze 

formulovat následující dílčí rozhodovací problémy: 

 pro každý z přijíždějících vlaků je třeba určit, ke které nástupištní koleji má přijet,  

 není-li v aktuálním čase k dispozici žádná volná nástupištní kolej, jak dlouho mají 

přijíždějící vlaky čekat u vjezdového návěstidla, 

 pro každý z přípojných vlaků určit, kdy má odjet. 

Problém je řešen pomocí matematického programování. Uvedená rozhodnutí jsou 

modelována třemi základními skupinami  proměnných, které: 

 přiřazují nástupištní koleje přijíždějícím vlakům,  

 definují časy odjezdů přijíždějících vlaků od vjezdového návěstidla směrem k 

nástupištím, 

 specifikují časy odjezdů tranzitních a přípojných vlaků od nástupišť. 

Část matematického modelu věnovaná optimalizačním kritériím zahrnuje dvě následující 

funkce formulované dle cílů rozhodování staničního dispečera: 

 minimalizovat zpoždění vlaků na odjezdu ze stanice, 

 minimalizovat potíže způsobované cestujícím. 
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První z cílů je splněn, jestliže je minimalizována odchylka mezi reálným časem odjezdu 

daného vlaku a příslušným časem plánovaným v platném jízdním řádu. Časy odjezdů vlaků 

mohou být ovlivňovány přidělováním nástupištních kolejí. Jedou-li všechny vlaky včas, je 

přidělování nástupištních kolejí určeno plánem obsazení kolejí. Jsou-li však některé vlaky 

zpožděny, výpravčí přiděluje nástupištní koleje na základě svých zkušeností a implicitních 

pravidel. V modelu jsou uvedená pravidla formalizována tak, aby byly vlakům přidělovány 

nejvhodnější nástupištní koleje. Příslušná část účelové funkce zároveň implicitně 

minimalizuje potíže vznikající cestujícím tím, že minimalizuje odchylky v přidělování kolejí 

vzhledem k plánu obsazení kolejí. To znamená, že cestující čekající u pravidelně plánované 

nástupištní koleje se nemusí přemísťovat příliš daleko ve srovnání se současným stavem, 

nastane-li v přidělení koleje změna. Není-li v čase příjezdu vlaku do stanice k dispozici žádná 

volná nástupištní kolej, musí vlak čekat u vjezdového návěstidla. Důsledkem toho je výskyt 

zpoždění vlaku na příjezdu, což má rovněž negativní vliv na cestující. Proto poslední část 

účelové funkce minimalizuje zpoždění vlaků vznikající čekáním u vjezdového návěstidla. 

Matematický model obsahuje 18 skupin strukturálních podmínek, je definováno celkem 

17 skupin vstupních údajů (infrastruktura kolejiště stanice, seznam přijíždějících a 

odjíždějících vlaků, technologické konstanty aj.), 13 skupin vstupních parametrů (konstant), 3 

skupiny odvozených parametrů, 14 množin objektů (vlaků, přípojných vlaků, „nástupištních“ 

kolejí). 

Matematický model byl implementován pro osobní železniční stanici Praha hl.n. (GVD 

2004/2005, 7 nástupišť, 17 nástupištních kolejí a 4 vjezdové/odjezdové koleje, 376 

pravidelných osobních vlaků denně). 

Pro případ každého dvouhodinového plánovacího období byly zkoumány dva scénáře, 

které se odlišovaly počtem zpožděných vlaků. Ve scénáři 1 byl zpožděn pouze jeden vlak, 

přičemž byla vyšetřována zpoždění v rozsahu 0 až 60 minut s krokem 5 minut. Ve scénáři 2 

byly uvažovány vždy dva vybrané zpožděné vlaky, přičemž délka zpoždění každého z nich 

činila 25 minut. Tyto vlaky přijížděly do stanice v přibližně stejném čase z různých směrů, 

což mohlo potenciálně způsobovat vážnější problémy týkající se jednak přidělování 

nástupištních kolejí a jednak přípojných vlaků. V každém z experimentů bylo vyšetřováno 

přidělování nástupištních kolejí, zpoždění přijíždějících vlaků u vjezdového návěstidla a 

zpoždění vlaků na odjezdu ze stanice. Provedené experimenty ukázaly, že kapacita kolejové 

infrastruktury stanice Praha hl. n. je pro testované plánovací období dostatečná. 
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Model může být v budoucnu vylepšován v souvislosti se zahrnutými přípojnými vlaky. 

Současný přístup nerozlišuje mezi kategoriemi vlaků. Dálkové přípojné vlaky mají stejnou 

důležitost (prioritu) jako vlaky regionální. Důsledkem toho lze uplatňovat zkrácené doby pro 

přestupy pro libovolný čekající přípojný vlak bez ohledu na jeho kategorii. Pro odstranění 

tohoto nedostatku by bylo možné rozdělit druhý člen účelové funkce (zaměřený na zpoždění 

přípojných vlaků) na dvě vážené části. Část vyjadřující zpoždění dálkových přípojných vlaků 

by byla spojena s vyšší důležitostí (váhou) než část zahrnující zpoždění vlaků regionálních.  

7. Fuzzy model rozhodování výpravčího o vhodnosti koleje pro přijíždějící zpožděný vlak 

Autorka se zaměřuje na výzkum možností využití fuzzy logiky při vytváření 

simulačních modelů dopravních a logistických uzlů [27]. Jedná se o určení nástupištní koleje 

pro zpožděný vlak přijíždějící do železniční stanice. Je použit fuzzy regulátor typu Mamdani.  

Při určení nástupištní koleje pro přijíždějící zpožděný vlak jsou posuzována tato kritéria:  

 aktuální obsazení kolejí ve stanici,  

 plánované obsazení kolejí v dalším časovém období,  

 rozmístění přípojných vlaků,  

 vzdálenost náhradní koleje od pravidelné koleje, což je kolej určená plánem obsazení 

kolejí v železniční stanici. 

Při výběru náhradní koleje zvažuje autorka tyto strategie: 

1. maximalizace dodržení původního plánu obsazení kolejí, 

2. minimalizace přestupní doby, 

3. minimalizace zpoždění dalších vlaků. 

Strategie založená na snaze o dodržení původního plánu obsazení kolejí je výhodná 

v tom, že dochází k minimálním odchylkám oproti stanovenému plánu. Na druhou stranu 

pokud předpokládáme, že je možné dopravu organizovat lépe než dle původního plánu, pak je 

vhodné  původní plán nedodržovat a navrhnout lepší řešení. 

Strategie minimalizace přestupní doby je strategie, která má značná omezení. Přestupní 

doba je pevně dána technologickými předpisy pro každou železniční stanici a nelze navrhnout 

hodnotu nižší, než jaká je stanovena předpisem. 

Strategie minimalizace zpoždění dalších vlaků (zejména přípojných) nemusí být ve 

všech případech vhodnou. Minimálního nebo žádného zpoždění navazujícího vlaku 
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dosáhneme tehdy, když nebude čekat na příjezd zpožděného vlaku, k němuž je přípojným. 

Tím sice na jednu stranu dosáhneme minimalizace zpoždění navazujícího vlaku, na druhou 

stranu však dojde k rozvázání přípojných vazeb. 

8. Přesměrování zpožděných vlaků na železniční trati pomocí matematického modelování  

Autor disertační práce [1] se zabývá tím, jak reagovat na poruchy, zpoždění a další 

nepředpokládané mimořádné situace ve stochastických podmínkách v železničním provozu]. 

Výsledkem je návrh on-line plánu řízení pro konkrétní železniční trati se specifikací časové 

polohy vlaků. Použití takového modelu v praxi je žádoucí zejména jako nástroje pro podporu 

rozhodování dispečerů řídících dopravu na železniční trati při vzniku mimořádností. Příklady 

mimořádných situací jsou následující: 

 zrušení vlaku nebo zrušení vlaku v části trasy, 

 zavedení zvláštního vlaku ad hoc, 

 prodloužení trasy vlaku, 

 změna jízdního řádu vlaku, 

 změna traťové nebo staniční koleje pro jízdu vlaku, 

 změna času odjezdu vlaku,  

 změna pravidelného místa křižování, 

 změna sledu vlaků mimo pravidelnou dopravnu, 

 mimořádné zastavení vlaku, 

 změna kategorie vlaku, 

 změna rychlosti vlaku (souvisí se změnou kategorie vlaku, hnacího vozidla nebo 

řazení). 

Autor prezentuje také příklady poruch nebo selhání zaměstnanců a uvádí průměrné 

doby trvání jednotlivých situací, které se projeví na zpoždění vlaků následovně: 

 porucha hnacího vozidla 19,9 min, 

 čekání na přípoj ve stanici 17,5 min, 

 povětrnostní podmínky 13,7 min, 

 poruchy zabezpečovacího zařízení 11,8 min, 

 poruchy trakčního vedení 10,7 min, 

 prodlevy na straně zaměstnanců dopravce nebo infrastruktury 9,0 min, 

 nedostatek zaměstnanců 7,0 min, 
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 poruchy na trati 5,2 min, 

 ostatní 8,9 min. 

Je žádoucí zde uvést, že hodnoty uvedené v předchozím odstavci neodpovídají realitě a 

nesvědčí o dobré kvalitě práce [1]. Pro řešení problému využívá autor prostředků 

celočísleného matematického programování. Matematický model obsahuje účelovou funkci, 

jež minimalizuje náklady  na změnu organizace vlakové dopravy. Jedná se o součet zpoždění 

vlaku při všech plánovaných zastaveních včetně zpoždění v cílové stanici, celkové náklady 

spojené se změnou řazení vlaku (posun), změnou pravidelného nástupiště, celkové náklady na 

neplánované zastavení. 

Omezující podmínky respektují: 

 podmínky pro jízdu vlaků v mezistaničních úsecích při dodržení plynulosti a 

bezpečnosti železniční dopravy – jízda na 2 volné prostorové oddíly, 

 dobu pobytu vlaku ve stanici, 

 pravidelný odjezd vlaku ze stanice (vlak nesmí odjet před pravidelným odjezdem),  

 oběhy vozidel (vlak, na nějž přešla souprava vozů z daného vlaku, nesmí odjet dříve, 

než daný vlak přijede), 

 každý vlak obsadí jen jednu kolej v mezistaničním úseku, 

 jeden prostorový oddíl nesmí být obsazen zároveň 2 a více vlaky, 

 apod. 

K řešení matematického modelu je použita metoda local branching. Cílem je najít 

řešení, jež je nejméně vzdáleno od optimálního. Autor se zároveň pokouší získat optimální 

řešení kombinací metod větví a hranic a simplexové metody. Optimální řešení je nalezeno za 

dobu 5 minut od spuštění solveru. Metoda local branching sice nezaručuje nalezení 

optimálního řešení, avšak ukazuje se, že získané řešení není příliš vzdáleno od optimálního, 

přitom doba řešení matematického modelu je v řádu sekund, což dává naději při aplikaci do 

běžné praxe. 

9. Organizace jízdy zpožděných vlaků v mezistaničních úsecích s využitím heuristických 

metod  

Disertační práce [11] se věnuje problematice organizace jízd vlaků v mezistaničních 

úsecích železničních tratí. Cílem práce je vytvořit model (výpočtový algoritmus), který by byl 

podpůrným nástrojem pro rozhodování dispečerů o organizaci jízd vlaků na trati. 
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Práce uvádí 2 základní typy modelů pro organizaci jízd vlaků: 

 modely s určenou rychlostí vlaků (fixed speed models). Konflikty v jízdách vlaků jsou 

řešeny přesměrováním vlaků na jinou traťovou nebo staniční kolej, změnou sledu 

vlaků nebo zrušením vlaku. 

 modely s proměnnou rychlostí vlaků (variable speed model). Konflikty v jízdách 

vlaků jsou řešeny změnou rychlosti vlaků na trati, času příjezdů a odjezdů vlaků. 

Autor přistupuje k řešení problému s použitím heuristických metod pro řešení úlohy 

časových rozvrhů (job shop scheduling problem), rovněž využívá upravenou metodu větví a 

hranic (branch and bound method) a heuristikou založenou na strategii tabu search. 

Podrobněji se autor zabývá pravidly pro rozhodování dispečerů: 

 first come first served (analogie frontového režimu FIFO), kdy nedochází ke změně 

sledu vlaků jedoucích po trati v témže směru, 

 first leaved first served, kdy je upřednostněna jízda toho vlaku, který dříve opustí 

prostorový oddíl, 

 pravidla respektující kategorie vlaků, kdy je upřednostněna jízda vlaků vyšší 

kategorie. 

Matematický model je validován na 20 km dlouhém úseku železniční trati Shiphol – 

Amsterdam Zuid, na kterém jsou značné problémy s nedostatečnou propustností trati. Je 

řešeno časové období jedné resp. dvou hodin GVD. Doba řešení modelu se pohybuje od 0,7 

do 36,7 sekund, přičemž v 98,5% případů je nalezeno optimální řešení. Výsledným řešením je 

návrh opatření v reálném čase, ve kterém jsou časy odjezdů vlaků z železničních stanic 

operativně měněny tak, aby bylo dosaženo vyšší propustnosti trati.  

Dalším nástrojem pro zvýšení propustnosti trati je řízení rychlosti vlaku v reálném čase 

prováděné z řídícího centra (dispečinku) pomocí obsluhy traťového zabezpečovacího zařízení. 

Autor v této souvislosti navrhuje upravený algoritmus větví a hranic ve 2 modifikacích, který 

má automaticky korigovat rychlost vlaku pomocí návěstních znaků nařizujících jízdu vlaku 

danou nejvyšší rychlostí. Cílem je, aby vlak přijel do určeného bodu železniční trati (stanice) 

v určený čas. Algoritmus pro takovéto vstupní údaje spočítá optimální trajektorii – rychlost 

vlaku v jednotlivých úsecích jeho trasy a časové okamžiky průjezdu specifikovanými body 

(krok 1), přičemž bere v úvahu jak uzlové body infrastruktury (krok 2), tak i další vlaky (krok 

3). Trajektorie jízdy vlaku je průběžně modifikována dle aktuální provozní situace, případně 
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je rychlost vlaku dále snížena (kroky 5, 6) až je dosaženo optimálního řešení (krok 7). 

Algoritmus je uveden na obrázku 2.2. 

 

Obrázek 2.2: Algoritmus pro řízení rychlosti vlaku pomocí návěstních znaků. [11] 

Tímto přístupem dochází k nedodržování GVD jako základního nástroje k řízení 

vlakové dopravy. Ovšem při linkovém intervalu vlaků v řádu minut není největším 

problémem při řízení dopravy dodržení GVD, ale spíše propustnost trati. Autor uvádí, že 

zavedením flexibilního jízdního řádu ve smyslu operativní změny času příjezdu a odjezdu 

vlaků došlo ke snížení průměrného zpoždění vlaku. Zamýšlí se nad tím, zda flexibilní jízdní 

řád je akceptovatelný pro cestující. 

10. Řešení jízdy vlaků v mezistaničním úseku prostřednictvím smíšeného celočíselného 

lineárního programování  

Předmětem článku [26] je sestavení matematického modelu pro řešení problému řízení 

vlakové dopravy na trati ve stochastických provozních podmínkách. Autoři se zabývají dvěma 

situacemi. Dojde ke zpoždění vlaku, přičemž: 
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a. je k dispozici n-kolejná železniční trať, po které je třeba realizovat v jeden okamžik 

jízdu více než n vlaků.  

b. jde o železniční stanice s n staničními kolejemi, do níž je třeba přijmout v jeden 

okamžik více než n vlaků. 

K řešení problému používají autoři model smíšeného celočíselného lineárního 

programování (MIP). Rozhodovací proměnné reprezentují rozhodnutí: 

 zda bude vlaku přidělena traťová nebo staniční kolej, 

 která z dvojice plánovaných událostí nastane dříve (čas vzniku události je dán GVD). 

Událostí se zde myslí vjezd nebo odjezd vlaku do nebo z prostorového oddílu 

v mezistaničním úseku nebo staniční koleje v železniční stanici. 

 zda dojde ke změně pořadí vzniku událostí, 

 zda je dovoleno, aby vlak přijel do stanice s vyšším zpožděním, než je stanoveno. 

Model je navržen ve 2 variantách. První z nich předpokládá účelovou funkci ve tvaru 

minimalizujícím celkové zpoždění na příjezdu všech vlaků do cílové stanice. Druhá varianta 

účelové funkce minimalizuje celkové náklady (pokuty) vzniklé zpožděním všech vlaků na 

příjezdu do cílové stanice. 

Autoři dále volí několik strategií k organizaci vlakové dopravy: 

1. je dovolena změna pravidelné koleje pro vlak, není dovolena změna sledu vlaků, 

2. je dovolena změna pravidelné koleje pro vlak, v omezené míře je dovolena změna 

sledu vlaků, 

3. pro některé mezistaniční úseky není dovolena změna sledu vlaků, 

4. jsou dovoleny jakékoliv změny v přiřazení koleje a sledu vlaků. 

Model byl validován v podmínkách trati mezi Stockholmem a Göteborgem ve Švédsku 

a Kodaní v Dánsku. Doba řešení modelu při aplikaci na GVD pro časový úsek o délce 60 

minut (60 vlaků, 234 prostorových oddílů) se pohybuje mezi 7 a 10 sekundami pro první 3 

strategie, u poslední strategie je doba řešení 60 až 1200 sekund. Při aplikaci na GVD o 

časovém úseku 90 minut (80 vlaků, 253 prostorových oddílů) byla doba výpočtu od 5 sekund 

po 2,5 hodiny, přičemž ve většině případů nebylo ani po 2,5 hodinách nalezeno optimální 

řešení. Zásadní vliv na dobu řešení modelu mělo průměrné zpoždění vlaků. Toto způsobilo 

vyšší počet případů, kdy model navrhl změnu pořadí událostí (tj. změna sledu vlaků, změna 

místa křižování, prostoj vlaku ve stanici apod.). 
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Na dvou níže uvedených obrázcích je prezentována jízda vlaků dle GVD (obrázek 2.3) a 

řešení navržené modelem při použití strategie č. 3 a zpoždění vlaku č. 1 o dobu znázorněnou 

vertikální šipkou (obrázek 2.4). Jedna z navržených změn ve schématu počítá se zkrácením 

pobytu vlaku č. 2 na úseku č. 4. 

 

Obrázek 2.3: Příklad jízdy vlaků dle GVD v mezistaničním úseku – současný stav [15] 

 

Obrázek 2.4: Příklad jízdy vlaků dle GVD v mezistaničním úseku – řešení navržené modelem. 

[26] 
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11. Organizace jízdy vlaků na příjezdu do železniční stanice pomocí constraint programming a 

simulace  

V článcích [19], [20], [21] se autor zabývá problémem směrování vlaků v železniční 

stanici při vzniku konfliktních situací v jízdách vlaků. Konfliktní situací je míněn případ, kdy 

by vlakům měly být přiřazeny takové vlakové cesty na pravidelnou staniční kolej, které jsou 

vzájemně konfliktní – tedy není možné je postavit zároveň. Vlakové cesty nemohou být 

postaveny zároveň, neboť jejich trasy se kříží nebo stýkají na nejméně jedné výhybce nebo na 

koleji. V dalším se autor soustřeďuje právě na případ průjezdu vlaku výhybkou jako 

konfliktního bodu a sleduje její obsazenost vlakem. 

Pro řešení tohoto problému jsou navrženy 2 základní modely. Jeden pro obsluhu 

zabezpečovacího zařízení výpravčím: CP model (constraint programming), a druhý pro 

obsluhu hnacího vozidla strojvedoucím: simulation model. Na obrázku 2.5 je znázorněno 

schéma řízení vlakové dopravy a oblast použití jednotlivých řešících nástrojů.  

 

Obrázek 2.5: Oblast použití jednotlivých řešících nástrojů schéma při řízení vlakové dopravy. 

[20] 

U CP modelu definuje autor jízdu výhybkou jako job a celý problém jako job shop 

scheduling problem, tedy úlohu o časových rozvrzích. Omezující podmínky v modelu jsou 

standardní: výhybka může být obsazena v jeden okamžik pouze jedním vlakem, přes 

obsazenou výhybku nesmí být postavena žádná další vlaková cesta, k přímému obsazení 
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výhybky je připočten dodatečný bezpečnostní čas do jejího uvolnění z pohledu 

zabezpečovacího zařízení případně jiné provozní úkony. Účelová funkce je ve tvaru 

minimalizace celkové doby zpoždění všech vlaků způsobených konfliktními situacemi. Pro 

řešení modelu je použita metoda větví a hranic. Model je validován na reálných situacích na 

železniční infrastruktuře Francie:  

 výhybna Pierrefitte-Gonesse, do které je napojena vysokorychlostní, nákladní a 

regionální trať, 

 železniční stanice Lille-Flandres, která má značný rozsah infrastruktury (kolejí, 

nástupišť, zaústěných tratí). 

Doba řešení modelu solverem Ilog je značně variabilní a závisí na počtu konfliktů, jež jsou 

řešeny, např.: 

 při 100 konfliktech je doba do nalezení optimálního řešení do 1 sekundy, 

 při 1000 konfliktech je doba řešení 120 sekund a je nalezeno o 8% horší řešení, než je 

dolní odhad účelové funkce. 

Pro řešení simulačního modelu autor používá speciální software SYSIFE vyvinutý 

správcem železniční infrastruktury ve Francii SNCF. Simulační software vypočítá zvlášť pro 

každou kombinaci vlaků, kategorií vlaků a vlakových cest postavených přes výhybku sled 

událostí. Časový rozvrh předpokládá, že každý vlak využije svou maximální rychlost 

dovolenou infrastrukturou. Simulační model je následně použit pro validaci výsledků 

získaných řešením CP modelu. 

Příklad porovnání výsledků CP modelu a simulačního modelu je uveden na obrázku 2.6. 

CP model navrhnul vyhnout se konfliktním situacím při stavění vlakových cest snížením 

rychlosti před místem konfliktu – výhybkou. Jedná se o čas 63 850 s, kdy dochází v bodě 

9 000 m ke změně sledu vlaků, přičemž oba vlaky pokračují v jízdě týmž směrem. To 

vyžaduje obsadit obě traťové koleje vlaky jedoucími stejným směrem. Úkolem modelu je 

předejít situaci, kdy by v opačném směru měl jet vlak. Jízdu v opačném směru po dvoukolejné 

trati je možno uskutečnit až v případě, kdy časový odstup mezi vlaky jedoucími týmž směrem 

umožňuje, aby při zachování plynulosti železniční dopravy jely za sebou ve sledu po stejné 

koleji a vlak jedoucí opačným směrem využil druhou kolej. Model navrhne snížit maximální 

rychlost tohoto vlaku (přerušovaná čára), vlak zpomalí před místem potenciálního konfliktu, 

což způsobí jeho zpožděný příjezd (řešení CP1, CP2). Vlak tak nepřijede včas dle jízdního 
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řádu v čase přibližně 64 100 s, ale přijede zpožděný v čase přibližně 64 250 s (CP1) resp. 

64 300 s (CP2). Zpoždění vlaku je sice negativní situace, ale vlak se vyhne potenciální 

konfliktní situaci v jízdách vlaků v čase 63 850 s ve vzdálenosti přibližně 11 000 m. Vlak, 

jenž je zpomalen nemusí u návěstidla zcela zastavit, nýbrž projede celou svou trasu až do 

místa zastavení sice nižší rychlostí zato však plynule. 

 

 

Obrázek 2.6: Řešení navržené modelem pro organizaci jízdy vlaků v mezistaničních úsecích 

pomocí snížení rychlosti vlaku. [20] 

2.4 Shrnutí publikovaných přístupů 

V předchozím textu byla prezentována řada modelů a přístupů řešících tvorbu 

statických a dynamických plánů jízd vlaků v rámci železniční stanice, přilehlého 

mezistaničního úseku nebo celých železničních tratí. Z uvedeného přehledu vidíme, že většina 

pozornosti se věnuje ve výzkumu operativnímu řízení, než taktickému plánování v oblasti 

směrování vlaků ve stanici. Vidím tu prostor na to, abych svojí prací obohatil poznání právě 

v oblasti taktického plánování provozu v osobní železniční stanici. 

Dále je z publikovaných prací zřejmé, že použití matematického programování pro 

tvorbu jak statických, tak dynamických plánů obsazení kolejí je velmi perspektivní a to 



36 
 

zejména v porovnání s metodami používanými v běžné praxi v současné době. Při 

optimalizaci plánů lze dosáhnout zvýšení míry spokojenosti cestujících, snížení nákladů na 

provoz železniční dopravy, vyšší využití kapacitních možností železniční stanice a jiných cílů, 

které mohou být v účelové funkci zohledněny. Naopak nelze jednoznačně stanovit, zda při 

použití metod matematického programování dojde k časovým úsporám při hledání řešení – 

vlastní doba hledání řešení se mnohonásobně zkrátí, prodlouží se naopak doba zpracování 

vstupních údajů pro matematický model. Záleží tedy na konkrétní železniční stanici (počtu 

„nástupištních“ kolejí) a počtu vlaků. Je zřejmé, že matematické programování lze s výhodou 

použít u stanic s velkým počtem kolejí a značným rozsahem osobní dopravy. 

Z hlediska matematického programování jako metody řešení je vhodné se soustředit na 

přístup autorů Zwaneveld a kol. označený číslem 2. Inspirace tohoto přístupu pro předloženou 

práci spočívá zejména v definování vstupních údajů a hierarchie optimalizačních kritérií. Jeho 

výhodou je, že je jako jeden z mála používán v praxi, oblast jeho aplikace však leží zejména 

v oblasti podpůrného nástroje pro tvorbu GVD, přičemž jeho modul Stations je vhodný spíše 

pro zjišťování propustnosti železniční stanice, než pro návrh plánu obsazení kolejí.  

Z modelů, jež se zabývají směrováním zpožděných vlaků, je možno vyčlenit ty, které 

řeší tyto situace v železniční stanici (nikoliv v mezistaničních úsecích). Z této množiny je 

žádoucí vyzdvihnout přístup č. 6, jenž se jeví pro předloženou práci jako nejperspektivnější. 

Je v něm sice přesně definován matematický model i použité řešící techniky, ovšem nejsou 

zde zohledněny některé klíčové aspekty železniční dopravy. Jedná se o provozní intervaly na 

vzájemně konfliktních vlakových cestách a různou „důležitost“ vlaků danou jejich 

kategorizací.  
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3. Cíle disertační práce 

Předložená práce se věnuje problematice železniční dopravy, konkrétně jde o organizaci 

vlakové dopravy v železničních stanicích. Pro tuto činnost prováděnou výpravčím je stěžejní 

stavění vlakových cest. Jedná se o proces, při němž je rozhodováno o přidělení staniční koleje 

pro každý vlak přijíždějící do stanice z traťové koleje. U železničních stanic s vysokým 

počtem přijíždějících vlaků a s velkým rozsahem infrastruktury, jež se projevuje vysokým 

počtem kolejí u nástupištních hran, je proces přidělení staniční koleje vlaku pro jednoho 

zaměstnance (výpravčího) nelehkým úkolem. Pro podporu rozhodování má k dispozici pouze 

plán obsazení kolejí v železniční stanici, jehož tvorba je u rozsáhlých stanic pro správce 

železniční infrastruktury rovněž velmi náročná. Proto zároveň hledáme řešení pro sestavení a 

verifikaci plánu obsazení kolejí. Cíle této práce jsou následující: 

1. Navrhnout metodu pro automatickou tvorbu plánu obsazení kolejí ve stanici. 

a. Navrhnout smysluplná optimalizační kritéria a zformulovat plán obsazení 

kolejí jako optimalizační úlohu. 

b. Sestavit matematický model úlohy. 

c. Navrhnout metodu pro její řešení. 

d. Shromáždit vstupní údaje zahrnující grafikon vlakové dopravy – informace o 

příjezdech vlaků, časové odchylky od deterministického plánu (GVD), 

informace o infrastruktuře stanice (počet traťových a staničních kolejí, počet 

nástupišť), časové údaje o jízdách vlaků ve stanici, předpisy pro provozování 

drážní dopravy a další. 

e. Validovat model na základě reálných vstupních údajů z vybrané železniční 

stanice. 

2. Analyzovat výsledky dosažené řešením modelu s ohledem na plán obsazení kolejí 

sestavený zaměstnanci správce infrastruktury z hlediska kvality řešení. 

3. Posoudit, zda lze navrženou metodu použít pro automatickou tvorbu plánu obsazení 

kolejí v libovolné železniční stanici. 

4. Analyzovat přínosy, pokud budou nalezeny, navržené metody oproti současnému 

způsobu tvorby plánu obsazení kolejí v železniční stanici pro: 

a. správce železniční infrastruktury (zaměstnance vytvářejícího plán obsazení 

kolejí), 
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b. správce železniční infrastruktury (zaměstnance řídícího dopravu ve stanici - 

výpravčího), 

c. dopravce operující na železniční síti, 

d. cestující v železniční dopravě. 
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4. Řešící metody 

Matematický model uvedený v disertační práci je zapsán v programovacím jazyku 

Mosel a je řešen solverem Xpress. Uvedený solver používá k řešení matematického modelu 

současně metody větví a hranic a simplexovou metodu, protože některé proměnné jsou 

celočíselné (bivalentní). Tímto postupem je možné získat exaktní řešení. Pokud by 

experimenty s modelem prokázaly, že exaktní řešení není možné získat ve všech případech za 

takovou dobu, aby mohlo být realizováno v praxi, je pro řešení použita heuristická metoda 

local branching. 

4.1. Simplexová metoda 

Pro řešení úloh spojitého lineárního programování se používá simplexová metoda [24]. 

Její princip spočívá v řešení soustavy lineárních rovnic v tzv. kanonickém tvaru. Významnou 

úlohu při řešení lineárních matematických modelů hrají bazická řešení. Podle toho, zda známe 

na počátku alespoň jedno bazické řešení, rozdělujeme simplexovou metodu takto: 

 jednofázová simplexová metoda (na počátku známe bazické řešení), 

 dvoufázová simplexová metoda (na počátku neznáme bazické řešení). 

Úloha lineárního programování je v kanonickém tvaru, jestliže je vyjádřena následovně [14]: 

0

max







x

bx

xc

A

pro

 

Matice A má plnou řádkovou hodnost. První krok postupu vedoucího k použití 

simplexové metody k nalezení optimálního řešení spočívá v převedení úlohy ze základního 

tvaru 0,'promax  xbxxc A  do kanonického tvaru. 

Ke každé levé straně i-té nerovnosti přidáme doplňkovou proměnnou 0' ix , čímž 

dosáhneme převedení všech nerovností na rovnosti následovně: 

iininiinini bxxaxabxaxa  '

1111 ......  

Bazickým řešením rozumíme vektor 0x , který splňuje podmínku bx0 A a zároveň 

má nejvýše m nenulových složek, kde m je počet řádků matice A. Nenulové složky vektoru 

0x  odpovídají nezávislým sloupcům matice A, které se nazývají bází řešení 0x  a tvoří 
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podmatici A1. Jestliže má bazické řešení 0x  právě m nenulových složek, pak je báze pro 
0x  

určena jednoznačně. Pokud má 0x  méně než m nenulových složek, pak toto řešení nazýváme 

degenerované. 

Další krok spočívá v převedení úlohy z kanonického tvaru do ekvivaletního 

redukovaného zápisu s použitím pomocné proměnné x0 , která se vyskytuje pouze v nultém 

tzv. účelovém řádku podmínek úlohy. 

0

0

max

0

0







x

bx

xc

A

x

x

 

K zobrazení redukovaného zápisu kánonického tvaru úlohy lineárního programování 

používáme simplexovou tabulku, jež vypadá následovně: 

1 c1 c2 … cn -b0 

0 a11 a12 … a1n b1 

0 a21 a22 … a2n b2 

… … … … … … 

0 am1 am2 … amn bm 

 

Simplexová tabulka zapisuje koeficienty soustavy lineárních rovnic, což vyjádříme 

maticově takto: 



























bx0

c 001 bx

A
 

Nultý řádek a sloupec tabulky se nazývá účelový řádek a sloupec.  

Nechť 









A
C

0

c1
 a C1 je její regulární podmaticí obsahující sloupce podmatice A1 a 

nultý sloupec, pak hodnoty bázických proměnných Bx  a jejich účelová hodnota -x0 jsou 

určeny vztahem 















 

bxB

01

1

0 b
C

x
. Standardními řádkovými operacemi v simplexové 
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tabulce můžeme postupně vyjadřovat jednotlivá bazická řešení úlohy včetně účelových 

hodnot. 

Následujcím krokem je převedení simplexové tabulky do jednotkového tvaru, pro který 

platí, že v simplexové tabulce je vyznačena jednotková podmatice Im+1 obsahující nultý 

účelový sloupec a vybrané sloupce matice A. Simplexová tabulka je zároveň přípustná, 

jestliže poslední sloupec má mimo nultého řádku nezáporné hodnoty. 

Rozdělme si vektor proměnných x na bázické složky Bx  a nebázické složky Nx . 

Nebazická složka Nx  vektoru proměnných x odpovídá nulovým proměnným. Pro zvolené 

nebázické hodnoty Nx ≥ 0 jsou odpovídající bázické proměnné určeny vztahy: 

NNB xA'b'x   

NN xc' 0'b  

Mějme pro danou úlohu lineárního programování zápis simplexovou tabulkou v 

jednotkovém tvaru: 











 


b'A'0

c' '

0
1 b

T  

Pak složky vektoru b'  vyjadřují hodnoty bazických proměnných Bx  příslušného 

bazického řešení a '
0b  je účelovou hodnotou tohoto řešení. 

Pokud v simplexové tabulce platí 0c , pak vyjádřené bazické řešení 0,  NB xb'x  

je optimálním řešením úlohy. 

Simplexová metoda může skončit s následujícími výsledky [22]: 

1. úloha nemá přípustné řešení, 

2. úloha má právě jedno optimální řešení, 

3. úloha má nekonečně mnoho optimálních řešení, pokud má účelová funkce stejnou 

směrnici jako podmínka, kterou poslední bazické řešení splňuje jako rovnost, 

4. úloha má nekonečně mnoho přípustných řešení, tedy optimální řešení není možné 

najít, když je množina přípustných řešení neomezená ve směru optimalizace. 
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4.2. Metoda větví a hranic 

Metoda větví a hranic se používá k řešení úloh diskrétního a smíšeného lineárního 

programování a je možno ji popsat následovně [12]. 

Množinu přípustných řešení úlohy U označme symbolem Př(U). Optimalizační úlohu U 

s účelovou funkcí f řešíme tak, že vytvoříme úlohy U1; … ;Un se stejnou účelovou funkcí 

takové, že  

)(...)()()( 21 nUPřUPřUPřUPř  . 

Optimální řešení úlohy U pak získáme tak, že vybereme nejlepší ze všech optimálních 

řešení podúloh U1; … ;Un. V průběhu řešení je cílem, aby podúlohy U1; … ;Un byly méně 

rozsáhlé a tudíž snadněji a rychleji řešitelné, než původní úloha U. Nalezení optimálního 

řešení úlohy U je snadné, pokud pro každou podúlohu Ui: 

1. buď najdeme optimální řešení úlohy Ui, 

2. nebo prokážeme, že úloha Ui nemá žádné přípustné řešení, 

3. nebo prokážeme, že žádné přípustné řešení úlohy Ui není lepší než libovolné známé 

přípustné řešení úlohy U. 

Pokud pro některou podúlohu nejsme schopni rychle zjistit ani jednu z uvedených 

vlastností, potom pro každou takovou podúlohu Ui použijeme stejný postup jako pro úlohu U, 

tj. rozvětvíme ji na podúlohy Ui1 ; … ;Uim a pro takto získané podúlohy se opět snažíme zjistit 

některou z uvedených vlastností. Jednotlivé podúlohy můžeme pokládat za vrcholy 

kořenového stromu, který nazýváme stromem řešení. Kořenem je výchozí úloha U. Z každé 

úlohy, která byla větvena na podúlohy, vedou hrany ke všem jejím podúlohám. Během 

výpočtu se strom řešení mění (zvětšuje).  

Pokud pro některou podúlohu Ui zjistíme, že žádné přípustné řešení úlohy Ui není lepší 

než nějaké v té době již známé řešení úlohy U, není tuto podúlohu třeba větvit. Nejlepší dosud 

známé řešení úlohy U se během výpočtu obvykle mění (zlepšuje). Výpočet je uspořádán tak, 

že:  

 Evidujeme nejlepší dosud známé řešení ř a hodnotu jeho účelové funkce L.  

 Pro každou podúlohu Ui vypočteme dolní (horní) odhad účelové funkce pro 

minimalizační (maximalizační) úlohu. Platí, že žádné přípustné řešení úlohy Ui není 

lepší než tento odhad. Pokud dolní odhad je větší (menší) než L, úloha Ui určitě 

neobsahuje optimální řešení a můžeme ji ze stromu řešení vypustit. 
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 Ze všech podúloh v stromu řešení vybereme úlohu s nejnižším (nejvyšším) dolním 

odhadem a vykonáme její větvení. Obvyklým způsobem větvení u úloh 0-1 

programování je fixování některé neceločíselné proměnné na 0 nebo na 1.  

Výpočet končí v okamžiku, kdy u všech podúloh byla prokázána jedna z výše 

uvedených vlastností. 

Nejlepší řešení ř je optimálním řešením úlohy. Příklady grafické reprezentace stromu 

řešení jsou uvedeny v kapitole o metodě local branching. 

 

4.3. Metoda local branching 

Shora uvedené metody řešení úloh matematického programování mají tu podstatnou 

výhodu, že pokud je běh řešícího algoritmu dokončen, je garantováno nalezení optimálního 

řešení, nebo je možno konstatovat, že přípustné řešení neexistuje. Na druhou stranu u řady 

úloh není možné tohoto cíle dosáhnout v rozumném čase, to je takovém, aby bylo možno 

model použít v praxi jako podporu pro rozhodování. Z tohoto důvodu je žádoucí zabývat se 

použitím vhodných heuristických metod, které sice nalezení optimálního řešení negarantují, 

ale lze očekávat, že kvalitní řešení získají za kratší dobu. 

Pro řešení matematického modelu, jenž je představen v disertační práci, je použita 

metoda local branching [13]. Její základní myšlenkou je vyhledat v množině řešení 

reprezentované stromem, co nejdříve po spuštění algoritmu „nejnadějnější“ větev stromu, 

v níž lze očekávat nalezení řešení, jež bude nejméně vzdáleno od optimálního. Jakmile je 

vybrána nějaká větev stromu, je ihned přistoupeno k prohledání příslušné větve stromu. 

U standardních metod, k nimž v tomto smyslu řadíme metodu větví a hranic je 

nejdůležitějším rozhodnutím, která část stromu bude aktuálně prohledávána, resp. v jakém 

pořadí budou větve stromu prohledávány. Špatné rozhodnutí v prvních krocích algoritmu je 

těžké zjistit, protože typicky dochází k tomu, že dolní odhad hodnoty účelové funkce zůstává 

v prvních krocích stejných a ke změně dochází až v dalších krocích, což nelze predikovat. 

Zakomponovat do algoritmu efektivní postup, jak se v stromu vrátit do místa, kde došlo 

k nevhodnému zvolení hodnoty rozhodovací proměnné je obtížné. 

Úkolem je tedy, jak zvolit, které proměnné mají být zafixovány bez toho, abychom 

ztratili možnost najít kvalitní přípustné řešení. Tato otázka vede k jednoduché odpovědi: 

Místo abychom jednoznačně vybrali některé proměnné a přidělili jim hodnotu (hard fixing), 
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necháme výběr proměnných na solver a do modelu přidáme podmínku, kolik procent 

proměnných ze známého přípustného řešení x  může změnit svoji hodnotu v dané větvi 

stromu řešení (soft fixing). Například předpokládejme, že x  je heuristické řešení problému 

matematického programování, který má jen bivalentní proměnné. Nechť n je počet těchto 

proměnných. Chceme, aby se prohledávala jen ta řešení, v kterých aspoň 90 % nenulových 

proměnných řešení x  bude fixovaných na 1.  Tento požadavek realizujeme tak, že do modelu 

přidáme podmínku: 

 
 


n

j

n

j

jjj xxx
1 1

9,0           (4.1) 

Tento postup umožní algoritmu fixovat hodnoty velkého počtu proměnných, ale 

zároveň zachová dostatečnou volnost v prohledávání zatím neprobádaných částí stromu. 

Tento postup (soft fixing) byl použit při návrhu turnusů zaměstnanců v železniční dopravě. 

Pro zajištění provozu nizozemských železnic bylo nutno obsadit strojvedoucími více než 8000 

směn. Za 41 minut běhu standardního řešícího algoritmu bylo dosaženo hodnoty účelové 

funkce 833, tedy pro zajištění odvozu stanoveného počtu vlaků je nutné mít k dispozici 833 

strojvedoucích. Následně byl spuštěn algoritmus využívající soft fixing, za 55 minut bylo 

získáno řešení o hodnotě 809 strojvedoucích. 

Nyní se soustřeďme na popis metody local branching. Matematický model všeobecné 

úlohy smíšeného celočíselného programování vypadá následovně: 

(P) x
Tcmin           (4.2) 

bA x           (4.3) 

  01,0  Bjx j         (4.4) 

GjZx j   0          (4.5) 

Cjx j  ,0          (4.6) 

xj je proměnná modelující rozhodnutí odpovídající příslušné úloze, jíž řešíme. 

Účelová funkce je ve tvaru minimalizace (4.2). 

Index j proměnné xj náleží do množiny N := {1, . . . , n}, jež je sjednocením množin (B, 

G, C). Množina B je neprázdná množina indexů bivalentních proměnných. 
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Definujme x  jako přípustné řešení úlohy a množinu S následovně: 

 1::nechť),(  jxx BjSP . Pro daný celočíselný kladný parametr k definujme k-okolí 

),( kN x  řešení x  jako množinu přípustných řešení dané úlohy splňujících dodatečnou 

podmínku: 

 
 


Sj SBj

jj kxx
\

)1(:)( xx,        (4.7) 

Výraz na levé straně podmínky (4.7) představuje počet bivalentních proměnných, 

jejichž hodnota se v řešení x obrátila (vzhledem k x ) buď z 1 na 0 nebo z 0 na 1. 

Podmínku (4.7) je možno zapsat také ve tvaru (4.8) v případě, že počet jednotkových 

proměnných xj obsažených v každém přípustném řešení úlohy (P) je konstantní. 














Sj

j

k
kx

2
´)1(           (4.8) 

Jestliže aktuální řešení získané algoritmem označíme jako x , pak je možné rozdělit 

množinu řešení reprezentovanou aktuálním vrcholem stromu řešení na levou a pravou větev, 

jak je definováno podmínkou (4.9). 

)okolípravé(1)(nebo)okolílevé()(  kk xx,xx,    (4.9) 

Parametr k je použit pro stanovení velikosti okolí aktuálního řešení, jež bude 

prohledáváno. Stanovení jeho hodnoty je klíčové. Parametr k musí být dostatečně malý, aby 

bylo možno dostatečně rychle prohledat celé toto okolí, ale na druhé straně musí být 

dostatečně velký, aby v něm bylo obsaženo lepší řešení než x . Hodnota k může být měněna i 

v průběhu řešení úlohy algoritmem.  

Popišme nyní local branching na příkladu konkrétního řešícího stromu (obrázek 4.1). 

Ve vrcholu 1, jež má dvě větve s kořenovými vrcholy 2 a 3, je nalezeno výchozí řešení 1
x . 

Levá větev (vrchol 2) odpovídá optimalizaci v okolí 𝒩( 1
x , k), která se vykonává pomocí 

taktického větvení konvergujícího k optimálnímu řešení 2
x . Toto řešení se potom stává 

novým aktuálním řešením. Schéma se znovu použije na pravou větev (vrchol 3), kde vyšetření 

okolí 𝒩( 2
x , k) \ 𝒩( 1

x , k) ve vrcholu 4 nalezne nové aktuální řešení 3
x . Dostáváme se do 

vrcholu 5, který odpovídá počátečnímu problému (P) doplněnému dvěma dalšími 

podmínkami  (x, 1
x ) ≥ k + 1 a  (x, 2

x ) ≥ k + 1. V příkladu levý vrchol 6 obsahuje 

podproblém, který nemá žádné lepší řešení. V této situaci přidání větvící podmínky  (x, 3
x ) 

≥ k + 1 vede do pravé větve (k vrcholu 7), který se přezkoumá pomocí taktického větvení.  
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Podstata metody local branching spočívá v tom, že při prohledávaní stromu řešení se 

střídají dvě úrovně – strategická a taktická. Na strategické úrovni se prostor řešení dělí na 

okolí aktuálního řešení a ostatní řešení mimo okolí. Samotné okolí se prohledává na taktické 

úrovni pomocí MIP solveru, který z pohledu strategické úrovně představuje černou skříňku.  

 

Obrázek 4.1: Řešící strom zobrazující základní schéma metody local branching. [13] 

 

Stanovení časového limitu pro prohledávání okolí 

Časová náročnost prohledávání okolí aktuálního řešení závisí na velikosti tohoto okolí, 

jež je dáno parametrem k. Někdy může hledání optimálního řešení v okolí trvat příliš dlouho, 

proto se jeví jako rozumné stanovit časový limit pro prohledávání okolí. Pokud je překročen, 

mohou nastat 2 případy: 

1. Jestliže bylo nalezeno lepší řešení než aktuální, vrátíme se zpět k vrcholu o úroveň 

výše, vytvoříme novou levou větev odpovídající novému řešení, parametr k se nemění. 

Tato situace je znázorněna na obrázku 4.2. Vrchol 3 má tři následníky (4, 4´, 5). Při 

prohledávání vrcholu 4 bylo dosaženo časové limitu a nalezeno lepší řešení 3
x . Okolí 

řešení 
2
x ve vrcholu 4 ovšem nebylo prohledáno celé,  proto vznikly nové vrcholy 4´ 

a 5 spojené s novým zlepšujícím řešením 
3
x  jako normální následníci vrcholu 3.  
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Obrázek 4.2: Řešící strom zobrazující vliv stanovení časového limitu na jeho prohledávání 

(nalezení lepšího řešení). [13] 

2. Jestliže bylo dosaženo časového limitu a nebylo nalezeno lepší řešení než aktuální, 

snížíme velikost okolí dané parametrem k, abychom urychlili prohledávání, například 

na hodnotu 
2

k
. Tato situace je znázorněna na obrázku 4.3. Vrchol 3 má opět tři 

následníky. V okolí náležející vrcholu 4 nebylo nalezeno žádné lepší řešení,  proto ve 

vrcholu 4´ byl parametr k snížen na hodnotu 
2

k
 a bylo nalezeno lepší řešení 3

x .  
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Obrázek 4.3: Řešící strom zobrazující vliv stanovení časového limitu na jeho prohledávání 

(nenalezení lepšího řešení do doby časového limitu). [13] 

Diverzifikace 

Další možnost vylepšení základního schématu metody local branching spočívá 

v diverzifikačním mechanismu. Diverzifikace je použita vždy, když je algoritmem prokázáno, 

že se v okolí aktuálního řešení nenachází žádné lepší řešení. Algoritmus bez podmínky 

diverzifikace začne v takovém případě prohledávat další větev řešícího stromu. Je možné 

použít dvě varianty diverzifikace: 

1. Slabá diverzifikace (soft diversification). Spočívá ve zvýšení hodnoty parametru k, 

tedy ve zvětšení okolí aktuálního řešení. 

2. Silná diverzifikace (hard diversification). Pokud ani slabou diverzifikací není 

dosaženo lepší řešení, aplikujeme silnou diverzifikaci. Tato metoda spočívá v tom, že 

hledáme řešení, jež může být horší než aktuální, ale není příliš vzdáleno od aktuálního 

řešení x . Prohledávání je zastaveno ihned, jakmile je nalezeno první přípustné řešení, 

jež je následně prohlášeno za aktuální řešení x .  

Příklad ilustrující pohyb hodnoty účelové funkce aktuálního řešení v závislosti na době 

řešení modelu je uveden na obrázku 4.4. Je zřejmé, že hodnota účelové funkce ve tvaru 

minimalizace v průběhu řešení v několika případech roste, což je způsobeno právě 

diverzifikačním mechanismem. Při použití diverzifikace lze očekávat podstatný nárůst doby 

řešení modelu v důsledku opakovaného nárůstu hodnoty účelové funkce a nutnosti opětovně 
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„zahajovat“ výpočet z vyšších hodnot aktuálního řešení. Hlavním cílem diverzifikace je získat 

lepší řešení, které bychom bez diverzifikace nenašli. Dobu výpočtu je možné omezit časem 

nebo počtem diverzifikací. 

 

Obrázek 4.4: Vliv diverzifikace zobrazený v grafu závislosti aktuální hodnoty účelové funkce 

na době výpočtu. [13] 

Při aplikaci metody local branching mohou po každém prohledávání okolí aktuálního 

řešení nastat čtyři situace: 

1. Solver prohledal okolí a dokázal nalézt optimální řešení. V takovém případě je 

aktualizováno řešení x  a proces prohledávání je opakován v další větvi. 

2. Přípustné řešení neexistuje. Potom je aplikován mechanismus slabé a případně silné 

diverzifikace.  

3. Nalezeno přípustné řešení. Bylo nalezeno lepší řešení než aktuální, ovšem není 

možné jej prohlásit za optimální, protože byl buď dosažen časový limit, nebo byl 

algoritmus ukončen po nalezení prvního přípustného řešení. 

4. Nebylo nalezeno přípustné řešení. Během časového limitu nebylo nalezeno lepší 

řešení než aktuální, ale není možné prokázat, že takové řešení neexistuje. 

Algoritmus metody local branching s časovým limitem pro pohledávání okolí a bez 

diverzifikace je popsán pseudokódem v následujícím textu. 

Význam jednotlivých symbolů v popisu algoritmu: 

 x – aktuální  řešení, 

 x~ – přípustné řešení (nejlepší řešení nalezené při jednom spuštění solveru), 
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 *
x – nejlepší řešení, 

 UF – účelová funkce. 

Na vstupu jsou deklarovány tyto parametry: 

 bestUB – nejlepší hodnota účelové funkce, 

 UB – horní hranice, slouží pro vytvoření další podmínky, která je přidána do modelu 

před spuštěním solveru a dále omezí prostor řešení, aby solver hledal jen zlepšující se 

řešení (vzhledem k doteď nejlepšímu řešení), 

 TL – časový limit pro provedení výpočtu (jedno taktické prohledávání), 

 opt – konečný stav optimalizace; má hodnotu true, když výpočet skončil před 

uplynutím časového limitu a buď je nalezeno optimální řešení, nebo solver dokázal, že 

přípustné řešení neexistuje, 

 first – je potřebné nastavit na začátku na hodnotu true, aby solver při prvním spuštění 

skončil hned, jakmile najde první přípustné řešení, 

 konec – proměnná typu boolean; její hodnota true znamená, že cyklus končí a 

následuje poslední volání solveru v posledním vrcholu stromu řešení, 

 ipod – počítadlo podmínek; slouží k přidávání a odebírání podmínek z modelu, 

 k – velikost okolí, 

 total_time_limit – celkový časový limit, 

 node_time_limit – časový limit pro prohledávání okolí, 

 cas_start – čas na začátku výpočtu. 

Výstupem z algoritmu je nejlepší nalezené řešení x* a hodnota jeho účelové funkce 

bestUB. 

Následuje algoritmus local branching: 

rhs, bestUB, UB, TL : = nekonečno; 

opt : = false; 

first := true; 

konec: = false; 

ipod := 0; 

k := celé číslo v rozsahu [10, 20]; 

total_time_limit := celkový čas výpočtu; 

node_time_limit := časový limit pro prohledávání okolí; 

cas_start := aktuální čas; 

 

repeat 

if (rhs < nekonecno) then 

ipod += 1; 
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podm(ipod) := ( xx, )<= rhs; 

endif; 

elapsed_time := aktuální čas – cas_start 

TL := min(TL, total_time_limit – elapsed_time) 

setparam("mmxprs.XPRS_MAXTIME",-TL) 

if (first) then 

setparam("mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL",1) 

else 

setparam("mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL",0) 

end-if 

LimitUB := UF <= UB-1 

minimalizuj (UF) 

stat:= getparam("mmxprs.XPRS_mipstatus") 

 TL := node_time_limit 

1.  if (stat = XPRS_MIP_OPTIMAL) then 

if (hodnota UF < bestUB) then 

bestUB := hodnota UF; 
*x := x~  

endif 

if (rhs >= nekonečno) then 

opt := true 

break; 

endif 

podm(ipod) := ( xx, )>= rhs + 1; 

first := false; 

x := x~  ; 

UB := hodnota UF; 

rhs := k; 

endif 

 

2.  if (stat = XPRS_MIP_INFEAS) then 

if (rhs >= nekonečno) then 

opt := true 

break; 

endif 

podm(ipod):=  ( xx, )>= rhs + 1; 

konec : = true; 

endif 

 

3.  if (stat = XPRS_MIP_SOLUTION) then 

  if ipod > 0 then ipod-=1 

  end-if 

if (hodnota UF < bestUB) then 
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bestUB := hodnota UF; 
*x := x~  

endif 

first := false; 

x := x~  ; 

UB := hodnota UF; 

rhs := k 

endif 

 

4.  if stat = XPRS_MIP_NO_SOL_FOUND then 

  if ipod > 0 then ipod-=1 

  end-if 

  rhs := ceil(rhs/2) 

 end-if 

 

until (aktuální čas – cas_start > total_time_limt) or konec; 

if (not opt) and (aktuální čas – cas_start < total_time_limit) then 

TL :=( total_time_limit – (aktuální čas – cas_start)); 

first := false; 

setparam("mmxprs.XPRS_MAXTIME",-TL) 

setparam("mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL",0) 

LimitUB := UF <= UB-1 

minimalizuj (UF) 

stat:= getparam("mmxprs.XPRS_mipstatus") 

if (stat = XPRS_MIP_OPTIMAL) or (stat = XPRS_MIP_INFEAS) then 

opt := true 

end-if 

if ((stat = XPRS_MIP_SOLUTION) or (stat=XPRS_MIP_OPTIMAL)) and 

(hodnota UF < bestUB) then 

bestUB:= hodnota UF; 
*x := x~  

end-if 

end_if 

 

Metoda se skládá z hlavního cyklu repeat-until, který se opakuje, dokud není překročen 

celkový časový limit a v předcházejícím vrcholu stromu řešení bylo nalezeno lepší řešení. 

XPRS_mipstatus je parametr, pomocí něhož solver Xpress oznamuje, v jakém stavu skončil. 

Mohou nastat čtyři různé případy při každém volání: 

1. XPRS_MIP_OPTIMAL: solver ukončil hledání a bylo nalezeno optimální celočíselné 

řešení, proto se poslední podmínka lokálního větvení obrátí a hodnota UB se 
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aktualizuje. Samozřejmě je vykonaný okamžitý návrat z cyklu v případě, že tato situace 

vznikne v kořenu, kde ještě není přidána žádná podmínka (rhs >= nekonečno). 

2. XPRS_MIP_INFEAS: solver ukončil hledání a nebylo nalezeno zlepšující celočíselné 

řešení s menší hodnotou účelové funkce než horní hranice UB. Poslední podmínka se 

obrátí a cyklus je ukončen. Cyklus je ukončen i v případě, že tato situace nastala v 

kořenu, kde ještě není přidána žádná podmínka (rhs >= nekonečno). 

3. XPRS_MIP_SOLUTION: hledání není ukončeno. Bylo nalezeno celočíselné řešení s 

menší hodnotou účelové funkce, než horní hranice UB, ale nebyla prokázána jeho 

optimalita (kvůli časovému limitu nebo požadavku přerušení vykonávání po prvním 

nalezeném přípustném řešení). Poslední přidaná podmínka se vymaže a nové řešení se 

stává aktuálním řešením, což odpovídá vrcholu 4 na obrázku 4.2. 

4. XPRS_MIP_NO_SOL_FOUND: hledání není ukončeno a nebylo nalezeno žádné 

přípustné řešení ve stanoveném čase. V takovém případě se poslední podmínka 

lokálního větvení vymaže, zároveň je zmenšeno okolí aktuálního řešení, což odpovídá 

vrcholu 4 na obrázku 4.3. 

 

Po výstupu z cyklu repeat-until se zůstatkový výpočetní čas použije na ověření 

optimality.  

Parametr solveru "mmxprs.XPRS_MAXTIME" je maximální doba v sekundách, po 

kterou bude solver spuštěn. Parametr solveru "mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL" určuje, kolik 

celočíselných řešení má solver hledat. Je možné, že solver nalezne stejné řešení v různých 

vrcholech. Avšak MAXMIPSOL se týká celkového počtu nalezených celočíselných řešení a 

nemusí to být nutně počet různých řešení. 
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5. Matematický model 

V následujícím textu bude popsán matematický model přidělování vlaků ke kolejím u 

nástupištních hran v železniční stanici. Jedná se o lineární model, který je v této kapitole 

prezentován matematickým zápisem, poté implementován v programovacím jazyku Mosel a 

řešen pomocí sady algoritmů v solveru Xpress. 

5.1 Sestava matematického modelu 

Soustřeďme se nyní na sestavení optimálního plánu obsazení kolejí v železniční stanici. 

Pro jeho získání použijeme metod operační analýzy – lineární matematické programování. Při 

sestavování matematického modelu budou provedeny následující základní kroky: 

1. volba vhodného optimalizačního kritéria (kritérií), 

2. definice rozhodnutí, jež mají být provedena a jejich vyjádření rozhodovacími 

proměnnými včetně určení definičního oboru proměnných (obligatorní podmínky), 

3. formulace účelové funkce, 

4. formulace omezujících podmínek a jejich vyjádření pomocí lineárních matematických 

vztahů. 

Volba optimalizačního kritéria 

Již dříve byly naznačeny základní úhly pohledu na organizaci železniční dopravy – 

přidělování staniční koleje přijíždějícímu a odjíždějícímu vlaku a změna časové polohy vlaku: 

a. z hlediska správce infrastruktury, 

b. z hlediska cestujícího, 

c. z hlediska dopravce. 

Adekvátně k uvedeným úhlům pohledu lze definovat následující optimalizační kritéria a 

směr jejich optimalizace: 

a. minimalizace celkové doby obsazení jednotlivých prvků infrastruktury (kolejí, 

výhybek). Cílem je volit takové vlakové cesty z mezistaničního úseku, kolem 

vjezdového návěstidla, zhlaví, záhlaví, na staniční kolej pro přijíždějící vlak a 

analogicky pro odjíždějící vlak tak, aby doba obsazení vlakové cesty, koleje, 

kolizních bodů (výhybek) byla co nejkratší. Smyslem tohoto kritéria je sestavit plán, 
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který by minimalizoval bezpečnostní riziko a zároveň byl dostatečně odolný vůči 

poruchám. Je pravděpodobné, že čím vlaková cesta obsahuje méně kolizních bodů, 

tím je možnost kolize s jiným vlakem menší, a tedy pravděpodobnost, že zpoždění 

vlaku způsobí zpoždění dalších vlaků, se sníží. 

Při použití tohoto kritéria lze navíc uvažovat o využití matematického modelu 

k výpočtu propustnosti železniční stanice – zjištění maximálního počtu vlaků, které 

může stanice obsloužit za určenou dobu. 

b. maximalizace spokojenosti cestujících: 

 minimalizace přestupní vzdálenosti. Jedná se o celkovou vzdálenost, kterou je 

každý cestující nucen překonat při přestupu mezi spoji nebo při výstupu 

z vlaku k východu z odbavovací haly a také při nástupu do vlaku. 

 maximalizace vhodnosti přiřazení koleje vlaku k nástupišti. Cílem tohoto 

kritéria je přiřadit vlak prioritně na nástupiště, které je pro vlak požadováno a 

které svým vybavením odpovídá kategorii vlaku, jeho délce apod. Efekt, který 

od tohoto očekáváme, je, že zvláště pravidelný cestující bude do vlaku 

nastupovat stále ze stejného nástupiště jako je zvyklý.  

Kritéria uvedená v bodě b) není nezbytně nutné modelovat explicitně. Bylo by 

například nadmíru složité měřit vzdálenost, kterou urazí každý jednotlivý cestující 

v železniční stanici nebo vyjadřovat číselně kvalitu nástupiště. Bude plně dostačující 

modelovat kritéria implicitně, například stanovit požadované nástupiště pro každý 

jednotlivý vlak expertem pro sestavování plánu obsazení kolejí nebo dopravcem 

s ohledem na zájmy cestujících. 

c. maximalizace spokojenosti dopravců: 

 minimalizace odchylky od požadované časové polohy vlaku, 

 minimalizace odchylky od požadované nástupištní koleje v železniční 

stanici. 

Optimalizační kritéria zvýrazněná tučným písmem jsou použita v matematickém modelu. 

Definice rozhodovacích proměnných a jejich definičních oborů 

Problém přidělování vlaků nástupištím, jak byl popsán v předchozí části, sestává 

z několika dílčích rozhodnutí. Model určí pro každý vlak: 

 ke kterému nástupišti má vlak přijet, což v sobě zahrnuje vlakovou cestu z traťové 

koleje, kolem vjezdového návěstidla, na kolej u nástupištní hrany. Stejně tak je 
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specifikována vlaková cesta z koleje u nástupištní hrany na traťovou kolej pro 

odjíždějící vlak. 

 čas příjezdu vlaku k nástupišti a čas odjezdu od nástupiště. 

Ve dvoukriteriální úloze smíšeného celočíselného programování jsou zvolena 

následující optimalizační kritéria: 

 minimalizace odchylek časů příjezdu a odjezdu vlaků od grafikonu vlakové dopravy, 

 maximalizace vhodnosti přidělení koleje u nástupiště vlaku (bude podrobněji 

vysvětleno později u koeficientu pik). 

Vstupy do matematického modelu jsou následující: 

1. plán infrastruktury železniční stanice, z něhož je možno určit: 

a. seznam kolejí (z toho koleje u nástupištních hran), 

b. které koleje jsou u stejného nástupiště, 

c. seznam vlakových cest z traťové koleje na koleje u nástupištních hran, 

d. seznam konfliktních a nekonfliktních vlakových cest. 

2. seznam vlaků ve stanici s uvedením následujících údajů ke každému vlaku: 

a. plánovaný čas příjezdu vlaku k nástupišti, 

b. plánovaný čas odjezdu vlaku od nástupiště, 

c. kolej, na kterou je požadován příjezd vlaku, 

d. kolej, z které je požadován odjezd vlaku, 

e. seznam nástupišť, ke kterým může vlak přijet spolu s určením vhodnosti přidělení 

koleje u nástupiště vlaku, 

f. kategorie vlaku. 

Všechna časová data jsou uvedena v minutách. 

Předtím, než bude představen matematický model, budou vysvětleny použité symboly. 

Indexy v matematickém modelu reprezentují objekty: 

i, i´, j vlak 

k, k kolej u nástupištní hrany 

Vstupní parametry (konstanty) 

Pa

it  plánovaný čas příjezdu vlaku i k nástupišti 

Pd

it  plánovaný odjezd vlaku i od nástupiště 
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t
Cn

  normální doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma vlaky (je specifická pro 

každou železniční stanici) 

Ii vjezdová traťová kolej pro vlak i 

Oi odjezdová traťová kolej pro vlak i 

ci kategorie vlaku i 

t
min

 minimální doba pobytu vlaku ve stanici 

t
max 

maximální časový interval, pro nějž je testováno, zda jsou dvě vlakové cesty konfliktní   

pik  koeficient vhodnosti přidělení koleje u nástupiště k vlaku i 

sik  počet výhybek na přípustné vlakové cestě vlaku i z traťové koleje na kolej k u 

nástupiště a z koleje k na traťovou kolej 

min

is  počet výhybek na nejkratší přípustné vlakové cestě pro vlak i ve stanici 

max

is  počet výhybek na nejdelší přípustné vlakové cestě pro vlak i ve stanici 

 klkla ,,,  koeficient, jehož: 

 hodnota true znamená, že vlaková cesta z traťové koleje l na kolej u nástupiště k je 

konfliktní vůči vlakové cestě z traťové koleje l na kolej u nástupiště k, 

 hodnota false znamená, že uvedené vlakové cesty nejsou konfliktní 

  trueklkla ,,,  pro k = k nebo l = l. Existence konfliktních vlakových cest může být v 

předstihu identifikována pomocí detailního plánu infrastruktury železniční stanice, případně 

závěrové tabulky staničního zabezpečovacího zařízení. 

Jestliže byly dvěma vlakům přiděleny konfliktní vlakové cesty, musíme zajistit, aby 

bylo možno realizovat jízdu obou vlaků. To znamená, že vlakové cesty nemohou být 

postaveny současně a zároveň musí mezi zrušením první vlakové cesty a postavením druhé 

vlakové cesty uplynout příslušný provozní interval. V matematickém modelu představuje 

 kikih ,,,  dobu mezi postavením vlakové cesty pro první vlak i a postavením vlakové cesty 

pro druhý vlak i. Tato doba závisí na tom, zda se jedná o vlak přijíždějící nebo odjíždějící, na 

délce vlaku, rychlosti vlaku (tj. kategorii vlaku) a na délce koleje. Například  dakikih ,,,  je 

minimální doba, která musí uplynout mezi odjezdem vlaku i z koleje k a příjezdem vlaku i´ na 

kolej k´. Horní indexy d a a označují odjezd a příjezd a vztahují se k vlakům v závorce v 

uvedeném pořadí. V tomto případě to znamená, že odjíždějící vlak i je následován 

přijíždějícím vlakem i´. Analogicky  aakikih ,,, ,  adkikih ,,,  a  ddkikih ,,,  jsou zavedena 

označení pro kombinace příjezd – příjezd, příjezd – odjezd, odjezd – odjezd. Indexy vlaků 
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jednoznačně specifikují traťovou kolej, z které vlak do stanice přijíždí a také na kterou 

traťovou kolej vlak ze stanice odjíždí. Vjezdová kolej je Ii, odjezdová kolej Oi. 

Koeficient vhodnosti pik zohledňuje: 

 požadavky dopravců na přidělení staniční koleje, 

 vzdálenost z koleje k k přípojným vlakům, 

 délku vlakové cesty postavené pro vlak i přijíždějící nebo odjíždějící z koleje k. Čím 

méně výhybek vlaková cesta obsahuje a čím je kratší, tím je menší pravděpodobnost, 

že bude konfliktní s jinou vlakovou cestou. Očekáváme zároveň, že bude eliminováno 

potenciální zpoždění vlaku. 

Množiny objektů 

K  množina všech kolejí u nástupišť 

K(i) množina všech kolejí u nástupišť přípustných pro vlak i 

U množina všech přijíždějících, odjíždějících a projíždějících vlaků pro danou stanici 

W(j) množina všech přípojných vlaků, které mají čekat na vlak j 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pa

j

Pa

i

aa    množina všech uspořádaných dvojic vlaků i a j, 

které mohou přijíždět současně (jejich vlakové cesty se časově překrývají) 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pd

j

Pa

i

ad   množina všech uspořádaných dvojic vlaků, pro 

které platí, že přijíždějící vlak i a odjíždějící vlak j mohou jet současně 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pa

j

Pd

i

da   množina všech uspořádaných dvojic vlaků, pro 

které platí, že odjíždějící vlak i a přijíždějící vlak j mohou jet současně 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pd

j

Pd

i

dd   množina všech uspořádaných dvojic vlaků i a j, 

které mohou odjíždět současně přiřadit 

Rozhodovací a pomocné proměnné 

 





jindy0

 kolej prirazena je  vlaku jestliže1
:, pro

ki
xiKkUi ik

 

ui rozdíl mezi požadovaným a skutečným časem příjezdu vlaku i k nástupišti, i  U 

vi rozdíl mezi požadovaným a skutečným odjezdem vlaku i od nástupiště, i  U 
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Pomocné proměnné y jsou zavedeny pro takové dvojice vlaku i a j, jejichž jízdy se 

mohou uskutečnit současně. Jejich použití nám umožní vyjádřit dobu mezi postavením 

vlakové cesty pro první vlak a postavením vlakové cesty pro druhý vlak. Tato doba je důležitá 

v případě, že vlakové cesty jsou vzájemně konfliktní. 






jindy0

j vlaku príjezdem pred prijíždí i vlak jestliže1
:,, pro aa

ijyjiUji  

 





jindy0

  vlaku odjezdem pred prijíždí  vlak jestliže1
:, pro

ji
yVji ad

ij

ad  

 





jindy0

 vlaku príjezdem pred odjíždí  vlak jestliže1
:, pro

ji
yVji da

ij

da  

 





jindy0

 vlaku odjezdem pred odjíždí  vlak jestliže1
:, pro

ji
yVji dd

ij

dd  

 

 

Matematický model 

minimalizuj  



Ui

iii vuc           (5.1) 

maximalizuj 
 

 
 Ui iKk

ikik xp           (5.2) 

za podmínek 

minttutv Pa

ii

Pd

ii   Ui  (5.3) 

CnPa

jj

Pd

ii ttutv   )(; jWiUj   (5.4) 

       kiik

aa

ii

aaPa

ii

Pa

ii xMxMyMkikihtutu   111,,,   

        kIkIaiKkiKkVii ii

aa   ,,, :,,,  (5.5) 

     kiik

aa

ii

aaPa

ii

Pa

ii xMxMMykikihtutu   11,,,   

        kIkIaiKkiKkVii ii

aa   ,,, :,,,  (5.6) 

       kiik

ad

ii

adPa

ii

Pd

ii xMxMyMkikihtutv   111,,,   
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        kOkIaiKkiKkVii ii

ad   ,,,:,,,  (5.7) 

     kiik

ad

ii

daPd

ii

Pa

ii xMxMMykikihtvtu   11,,,   

        kOkIaiKkiKkVii ii

ad   ,,,:,,,  (5.8) 

       kiik

da

ii

daPd

ii

Pa

ii xMxMyMkikihtvtu   111,,,   

        kIkOaiKkiKkVii ii

da   ,,,:,,,  (5.9) 

     kiik

da

ii

adPa

ii

Pd

ii xMxMMykikihtutv   11,,,   

        kIkOaiKkiKkVii ii

da   ,,,:,,,  (5.10) 

       kiik

dd

ii

ddPd

ii

Pd

ii xMxMyMkikihtvtv   111,,,   

        kOkOaiKkiKkVii ii

dd   ,,, :,,,  (5.11) 

     kiik

dd

ii

ddPd

ii

Pd

ii xMxMMykikihtvtv   11,,,   

        kOkOaiKkiKkVii ii

dd   ,,, :,,,  (5.12) 

     kiik

aa

ii

daPd

ii

Pa

ii xMxMMykikihtvtu   11,,,   

    iKiKkjiUji  ,,,  (5.13) 

       kiik

aa

ii

daPd

ii

Pa

ii xMxMyMkikihtvtu   111,,,   

    iKiKkjiUji  ,,,  (5.14) 

1aa

ijy  
Pa

j

Pa

iji ttIIjiUji  ,,,,  (5.15) 





)(

1
iKk

ikx

 

Ui   (5.16) 

ui, vi  0 Ui   (5.17) 

 1,0ikx  Ui  iKk   (5.18) 

 1,0aa

ijy  jiUji  ,,   (5.19) 

 1,0ad

ijy    adVji  ,   (5.20) 

 1,0da

ijy    daVji  ,   (5.21) 
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 1,0dd

ijy    ddVji  ,   (5.22) 

Popis modelu 

Účelová funkce (5.1) minimalizuje vážené odchylky časů odjezdů a příjezdů vlaků 

navržených modelem od časů určených grafikonem vlakové dopravy. Váhy způsobí, že 

dálkové vlaky vyšších kategorií budou spíše přijíždět a odjíždět dle GVD, zatímco příjezdy a 

odjezdy regionálních vlaků nižších kategorií mohou být korigovány v případě, že to bude 

nezbytné. 

Účelová funkce (5.2) maximalizuje vhodnost přidělení koleje u nástupiště na základě 

specifikovaných kritérií. 

Podmínka (5.3) zajišťuje, že bude dodržen minimální čas pro nástup a výstup 

cestujících. 

Podmínka (5.4) říká, že přípojný vlak i se skutečným odjezdem 
Pd

ii tv  musí čekat ve 

stanici nejméně do času 
CnPa

jj ttu  . 

Podmínky (5.5) – (5.12) zajišťují, že mezi časy postavení vzájemně konfliktních 

vlakových cest musí být dodrženy adekvátní časové intervaly. Konkrétně podmínka (5.5) 

určuje, že pokud vlaky i a i´ mají plánovaný příjezd během doby t
max

, a vlak i přijede na kolej 

k předtím než vlak i´ přijede na kolej k´, tj. 

1,1,1  

aa

iikiik yxx         (5.23) 

a vlakům jsou přiděleny konfliktní vlakové cesty (tj.  kIkIa ii


 ,,,  nabývá hodnotu true), 

potom vlaku i´ je dovolen příjezd nejdříve o  aakikih ,,,  minut později než vlaku i. Jestliže 

alespoň jedna z podmínek (5.23) není splněna (např. vlak i není přidělen ke koleji k), potom 

se podmínka (5.5) stává nadbytečnou, protože pravá strana nerovnice je záporná (M je vhodně 

zvolené vysoké kladné číslo). Jestliže vlak i´ přijíždí do stanice před vlakem i ( 0

aa

iiy ), pak 

vlak i musí přijet nejméně o  aakikih ,,,   minut později než vlak i´, což je zaručeno 

podmínkou (5.6). Podmínky (5.7) – (5.12) mají analogický význam pro zbývající varianty 

příjezd – odjezd jednotlivých dvojic vlaků. 

Podmínky (5.13) – (5.14) zaručují, že vlaku nebude postavena vlaková cesta na 

obsazenou kolej. Jestliže vlak i´ přijíždí před vlakem i ( 0

aa

iiy ) a oba vlaky mají přijet na 
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stejnou kolej k, potom vlak i může přijet na kolej k nejdříve  dakikih ,,,  minut poté, co vlak 

i´ uvolní kolej k. Toto je zaručeno formulací podmínky (5.13). Podmínka (5.14) garantuje 

splnění tohoto požadavku pro opačné pořadí vlaků i a i´.  

Podmínka (5.15) určuje, že 
aa

ijy  nabude hodnoty 1, jestliže vlak i přijíždí do stanice před 

vlakem j ze stejné traťové koleje. 

Podmínka (5.16) zajistí, že každý vlak je směrován právě na jednu kolej u nástupištní 

hrany. 

Zbývající podmínky (5.17) – (5.22) jsou obligatorními a určují definiční obory 

proměnných. 

Multikriterální optimalizační úloha byla řešena lexikografickou metodou. Účelové 

funkce jsou seřazeny podle důležitosti, tzn., že dodržení grafikonu dáváme větší důležitost než 

přidělení vhodných kolejí u nástupištních hran dle specifikovaných kritérií. Tento přístup 

odráží způsob, jakým je plán obsazení kolejí v současnosti vytvářen v praxi. 

Řešení úlohy probíhá ve dvou krocích. Prvních z nich je úloha sestavená z podmínek 

(5.1), (5.3) – (5.22), jež je řešena s cílem dosažení nejlepší hodnoty vážených součtu odchylek 

bestf1  Poté je do modelu přidána podmínka 

  best

Ui

iii fvuc 1


          (5.24) 

a je řešena úloha sestavená z podmínek funkce (5.2) a podmínek (5.3) – (5.22), (5.24). 

Vzhledem k tomu, že oba řešené modely jsou výpočetně náročné a optimální řešení nelze 

získat v rozumném čase, byla navržena a implementována heuristika local branching 

využívající obecný optimalizační software Xpress. 
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6. Vstupní data pro matematický model 

V této kapitole je popsán sběr nezbytných vstupních údajů pro matematický model 

s uvedením jejich zdrojů a vyjádření dat v požadovaných fyzikálních jednotkách. Je 

provedena analýza vstupních údajů s cílem připravit vstupní data pro zamýšlené experimenty 

s matematickým modelem. 

6.1. Železniční stanice pro verifikaci modelu (Praha hl. n.) 

Pro verifikaci matematického modelu na reálných vstupních datech byla zvolena 

železniční stanice Praha hlavní nádraží. Jedná se o železniční stanici na území Hlavního města 

Prahy, jehož provozovatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o., vlastníkem je stát 

Česká republika. Stanice Praha hl. n. je dopravna s kolejovým rozvětvením – železniční 

stanice, je obsazena výpravčím v nepřetržitém provozu. Stanice zajišťuje odbavení cestujících 

v mezinárodní a vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka a lehátka) 

a další doplňkové služby. Stanice je v provozu od roku 1871, je vybavena staničním 

zabezpečovacím zařízením ES AŽD ESA33, disponuje 22 dopravními kolejemi – z toho je 5 

kusých, 8 nástupišti s 24 kolejemi u nástupištních hran. V roce 2011 dosáhl počet odbavených 

cestujících 24 833 000, bylo vypraveno 225 073 vlaků. 

Do Prahy hl. n. zaúsťuje celkem 10 železničních tratí. V seznamu níže je uvedeno 

číselné označení, počáteční a koncová stanice tratě. 

 č. 091 Kralupy nad Vltavou – Praha hl. n. 

 č. 070 Turnov – Praha hl. n. 

 č. 231 Kolín – Praha hl. n. 

 č. 011 Kolín – Praha hl. n. 

 č. 221 Benešov u Prahy – Praha hl. n. 

 č. 210 Čerčany – Praha hl. n. 

 č. 171 Beroun – Praha hl. n. 

 č. 173 Beroun – Praha hl. n. 

 č. 122 Rudná u Prahy – Praha hl. n.  

 č. 120 Rakovník – Praha hl. n. (trať nekončí v Praze hl. n. ale v Praze Masarykově 

nádraží, pro jízdu do Prahy hl. n. je nutno vykonat úvrať v Praze Vysočanech). 
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Všechny vlaky kategorie „osobní vlak“ jsou zařazeny do Pražské integrované dopravy 

(PID) a kromě čísla jsou označeny alfanumerickým kódem s písmenem S a číslicí. Vlaky 

kategorie „spěšný vlak“ a rychlík jsou analogicky označeny alfanumerickým kódem 

s písmenem R a číslicí. Přehled všech těchto linek zajíždějících na území Prahy je uveden 

v tabulce níže. 

Tabulka 6.1: Železniční linky pražské integrované dopravy. [25] 

 

Tratě uvedené v tabulce 6.1 mají provozně rozdílný význam, který je dán počtem vlaků 

a frekvencí pohybu cestujících. V letech 2001 – 2011 provedly České dráhy a.s. průzkum 

frekvence cestujících na tratích na území Prahy s následujícími výsledky: 
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Tabulka 6.2: Počet přepravených osob vlaky pražské integrované dopravy. [25] 

 

Výše uvedené hodnoty představují počty cestujících v pracovní dny. V průměrnou 

sobotu přepraví vlaky PID 52% cestujících oproti pracovnímu dni, v neděli jde o 43% 

cestujících oproti pracovnímu dni. 

Tabulka 6.3: Počet přepravených osob na vybraných úsecích železničních tratí v Praze. [25] 
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Tabulka 6.4: Podíl PID na celkovém počtu přepravených cestujících. [25] 

 

Z tabulky 6.4 vyplývá, že stanice Praha hl. n. je používána zejména cestujícími 

v dálkové železniční dopravě. 

Následuje železniční mapa uzlu Praha a mapa znázorňující tratě, které do uzlu Praha 

zaúsťují. 

 

Obrázek 6.1: Mapa železničních tratí uzlu Praha [23]. 
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Obrázek 6.2: Mapa železničních tratí v okolí Prahy [23]. 

6.2 Plán infrastruktury železniční stanice 

Důležitým dokumentem, který obsahuje zdroj vstupních údajů pro matematický model 

je plán infrastruktury železniční stanice, z něhož získáme následující údaje: 

a. Seznam kolejí (z toho koleje u nástupištních hran), v matematickém modelu jsou 

staniční koleje označeny jako množina K. 

b. Seznam traťových kolejí. 

c. Příslušnost kolejí k nástupišti. 

Tuto informaci lze vyčíst přímo z plánu infrastruktury železniční stanice, je důležitá pro 

výpočet hodnoty koeficientu pik. 

d. Seznam vlakových cest z traťové koleje na kolej u nástupištní hrany. 

Cílem je určit seznam přípustných kolejí, na něž je možno postavit vlakovou cestu 

z dané traťové koleje, což je dáno prostorovým uspořádáním infrastruktury (traťových a 

staničních kolejí a výhybek v železniční stanici). V matematickém modelu je seznam 

přípustných kolejí definován pro každý jednotlivý vlak jako množina K(i). 

e. Seznam konfliktních a nekonfliktních vlakových cest. 
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Slouží k určení dvojic vlakových cest, které mohou být buď postaveny současně – 

nejsou konfliktní, nebo nemohou být postaveny současně – jsou konfliktní. U vzájemně 

konfliktních vlakových cest je navíc nutné dodržet časový odstup mezi zrušením 

vlakové cesty pro první vlak a postavením vlakové cesty pro druhý vlak. To vše je 

zohledněno v koeficientu  klkla ,,, , jehož význam a výpočet byl proveden v kapitole 

o matematickém modelu. 

Pro Prahu hlavní nádraží dle stavu infrastruktury platné pro grafikon vlakové dopravy 

2004/2005 je seznam traťových kolejí následující. Prostřednictvím jižního zhlaví ústí do 

stanice 6 traťových kolejí označených Pv1, Pv2, Vs1, Vs2, Vs3, Vs4. První dvě koleje vstupují 

do jižního zhlaví stanice z mezistaničního úseku Praha Vyšehrad – Praha hl. n., další 4 

traťové koleje v úseku Praha Vršovice – Praha hl. n. Prostřednictvím severního zhlaví ústí do 

stanice 2 traťové koleje s označením Hr a V, které vedou do Prahy hl. n. z odbočky Hrabovka 

a ze stanice Praha Vysočany. 

V železniční stanici Praha hlavní nádraží jsou uvažovány následující staniční koleje u 

nástupišť: 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 16, 14, 8, 2, 1, 7, 9, 11, 13a. Jedná se o 16 kolejí 

k nástupu nebo výstupu cestujících, na něž může být postavena vlaková cesta. 

Plánek infrastruktury železniční stanice Praha hlavní nádraží, který byl podkladem pro 

zpracování vstupních údajů pro matematický model, je uveden na obrázku 6.3. 
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Obrázek 6.3: Plán infrastruktury železniční stanice Praha hlavní nádraží 

6.3 Seznam vlaků 

Grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky jsou nejvýznamnějšími dokumenty pro 

řízení a organizování vlakové dopravy v železniční stanici a v mezistaničních úsecích. Pro 

použitý matematický model má největší význam samotný GVD a jeho pomůcka seznam vlaků 

pro staniční zaměstnance. Z těchto dokumentů získáme údaje kvalitativní (o časových 

polohách vlaků) a kvantitativní (o počtu vlaků dle druhu a směru). Jedná se konkrétně o tyto 

informace: 

 číslo vlaku na příjezdu, 

 číslo vlaku na odjezdu, 

Z hlediska železniční dopravy je číslo vlaku hlavním identifikátorem objektu (vlaku), 

který sledujeme. Ovšem i během jízdy vlaku může v některé z nácestných dopraven 

dojít ke změně čísla, pod kterým je vlak evidován. Z pohledu technologie železniční 

dopravy je změna čísla vlaku zásadní, ale z hlediska obsazení koleje jde o změnu 

irelevantní, protože stále tytéž vozy obsazují kolej. Proto je nutné znát jak číslo vlaku 
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pod jakým přijela skupina vozů do stanice, tak číslo pod jakým odjíždí, aby bylo 

možno identifikovat přijíždějící nebo odjíždějící vlak se správným číslem. 

 plánovaný příjezd vlaku (v modelu je označen Pa

it ), 

 plánovaný odjezd vlaku (v modelu je označen Pd

it ), 

 plánovaná doba pobytu vlaku ve stanici, 

 traťová kolej pro příjezd (v modelu je označena Ii), 

 traťová kolej pro odjezd (v modelu je označena Oi), 

 kategorie vlaku (v modelu je označena ci). 

Jedná se o klíčový koeficient, jímž je násobeno každé rozhodnutí o potenciálním 

posunutí příjezdu nebo odjezdu vlaku ze stanice oproti plánovanému času. Je obsažena 

v účelové funkci (5.1) minimalizující odchylky příjezdů a odjezdů vlaků od GVD. 

Konstanta ci určuje důležitost každého vlaku, ve vztahu k jeho kategorii jsou hodnoty 

ci voleny tak, jak je uvedeno v tabulce 6.5. 
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Tabulka 6.5: Rozdělení vlaků do kategorií. 

Kategorie vlaku 
Zkratka 

kategorie 
Hodnota ci 

Osobní vlak Os 1 

Spěšný vlak Sp 2 

Rychlík R 3 

Expres Ex 4 

Intercity IC 5 

Eurocity EC 6 

Supercity SC 7 

 

Pro testování modelu byl použit GVD platný pro období 2004/2005. 

6.4 Doba na přestup  

V modelu je normální doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma vlaky označena 

t
Cn

. Tato doba je klíčová pro přípojné vlaky a specifická pro každou železniční stanici. 

V následujícím textu bude vysvětleno, které vlaky považujeme za přípojné a jakými pravidly 

se toto posuzování řídí. 

Pravidla pro určení přípojných vlaků jsou uvedena v dokumentu Čekací doby a opatření 

při zpoždění vlaků osobní dopravy, jenž je pomůckou grafikonu vlakové dopravy a je vydáván 

na dobu platnosti GVD. Uvedený dokument platný pro období 2004/2005 hovoří o přípojných 

vlacích v článku 96 následovně: 

Pro účely čekacích dob je považován za první vlak ten vlak, od něhož je zajištěn přípoj. Vlak, 

na který je zajištěn přípoj, je považován za druhý vlak. 

Přípojnými vlaky jsou vlaky, u nichž interval mezi pravidelným příjezdem prvního vlaku a 

pravidelným odjezdem druhého vlaku je shodný nebo větší než doba potřebná na přestup mezi 

těmito vlaky ve stanici.  

Přípojnými vlaky nejsou:  

a) vlaky opačného směru téže trati (výjimky stanoví RZG – rozkaz o zavedení grafikonu),  
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b) vlaky zastavující v různých nádražích jedné obce nebo v různých nádražích 

(odlišených rozdílným tarifním názvem) téže stanice, musí-li cestující při přestupu 

opustit její obvod,  

c) vlaky, u nichž není dodržena doba potřebná na přestup podle čl. 101 a) nebo b), je-li 

tato skutečnost vyznačena příslušnou značkou v KJŘ ČD. Chybí-li mimořádně toto 

označení v KJŘ, považují se tyto vlaky za přípojné a přestup musí být umožněn,  

d) vlaky, u kterých je sice dodržena doba potřebná na přestup, ale u nichž je tabulkou A 

stanoveno, že ”vlak nečeká”. Tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v KJŘ. 

Chybí-li toto označení v KJŘ, považují se tyto vlaky vždy za přípojné. 

Předpis čekací doby specifikuje čekací dobu v článcích 99 a 100 takto: 

Pro každý přípojný vlak je ve stanici stanovena pouze jedna z uvedených druhů čekacích dob:  

a) základní čekací doba,  

b) čekací doba delší nebo kratší než je základní čekací doba (tzv. odchylná výměra čekací 

doby). V případě kratší čekací doby než je základní, může být stanovena čekací doba 0 

minut. Vlaky s čekací dobou delší nebo kratší než je základní čekací doba (včetně 

čekací doby 0 minut) nemají tuto skutečnost v KJŘ zvlášť vyznačenu. Odchylnou 

výměru čekací doby odsouhlasí u Os a vnitrostátních Sp vlaků OPŘ a u mezistátních 

Sp vlaků a vlaků vyšších kategorií řídící útvar GŘ prostřednictvím OPŘ. 

Základní čekací doba je stanovena mezi jednotlivými kategoriemi vlaků pro všechny stanice 

ČD shodně:  

a) Expresní vlak (definovaný podle čl. 185 předpisu ČD D2) čeká na přípojný expresní 

vlak 5 minut, na ostatní přípojné vlaky čeká 0 minut.  

b) Vlak R, Sp čeká na přípojné vlaky 5 minut. 

c) Vlak Os čeká na přípojné vlaky 10 minut. 

Základní čekací doba platí pro všechny přípojné vlaky, není-li tabulkou A stanovena jiná 

čekací doba podle čl. 99 b). 

Pro stanici Praha hl. n. je základní čekací doba určena na 8 minut, speciálně stanovená 

kratší doba na 4 minuty. Pro každý končící, výchozí a tranzitní vlak v Praze hl. n. byl sestaven 

seznam přípojných vlaků s uvedením základní doby čekání. 

Pro stanovení přípojů byla použita následující pravidla v souladu s článkem 96. Za 

nepřípojné byly tedy považovány vlaky, které dle bodu 96 a) jedou po stejné trati v opačném 
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směru a dále vlaky, u nichž je možnost realizovat vzájemný přestup cestujících v rámci uzlu 

Praha výhodněji v jiném nádraží než Praha hl. n. Seznam všech dvojic tratí se specifikací 

přestupní stanice je uveden v tabulce 6.6. 

Tabulka 6.6: Místo přestupu cestujících mezi vlaky jedoucími po různých tratích. 

 091 070 231 011 221 210 171 173 122 120 

091 x 
Praha 

hl.n. 
Praha hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

070  x 
Praha 

Vysočany 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

231   x 
Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

011    x 
Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

221     x 
Praha 

Vršovice 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

210      x 
Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

Praha 

hl.n. 

171       x 
Praha 

Smíchov 

Praha 

Smíchov 

Praha 

hl.n. 

173        x 
Praha 

Smíchov 

Praha 

hl.n. 

122         x 
Praha 

hl.n. 

120          x 

 

Dále byla použita následující pravidla: 

 potenciálním přípojným vlakem může být pouze vlak přijíždějící v uzavřeném 

intervalu 8,90   před odjezdem druhého vlaku. Doba 8 minut odpovídá základní 

přestupní době, platí pro stanici Praha hl. n. a může být odlišná v jiných stanicích, 

 vlak končící v uzlu Praha nemusí čekat ve stanici Praha hl. n. na žádné přípoje, 

 vlaky kategorie Sp a vyšší jedoucí po tratích 011 a 231 nejsou vzájemně přípojné, 

pokud vlak jedoucí po trati 011 zastavuje v Kolíně, 



74 
 

 jestliže je možné realizovat přestup mezi vlaky jedoucími v uzlu Praha souběžně po 

stejné trati v jiné stanici než Praha hl. n., předpokládá se přestup ve stanici Praha hl. n. 

 v souladu s čl. 97 jsou za přípojné vlaky považovány všechny vlaky jedoucí v taktu 

příměstské dopravy, i když jich přijíždí více za dobu v intervalu (-90,-8) minut před 

odjezdem vlaku, 

 vlaky kategorie Sp a vyšší jedoucí po tratích 070 a 231 nejsou vzájemně přípojné, 

 vlak výchozí z uzlu Praha není ve stanici Praha hl. n. přípojný k žádnému vlaku, 

 přestup u vlaků z tratě 120 se realizuje ve stanici Praha hl. n. Jedná se pouze o vlaky 

tzv. půlnočního rozjezdu. 

Přednost před předchozími uvedenými pravidly má vždy dokument Čekací doby tabulky A, 

B, C, D. 

V matematickém modelu je množina všech přípojných vlaků, které mají čekat na vlak j 

označena jako W(j). Pro přípojné vlaky platí podmínka (5.4) 
CnPa

jj

Pd

ii ttutv  , která 

říká, že přípojný vlak i se skutečným odjezdem Pd

ii tv  musí čekat ve stanici nejméně do času 

CnPa

jj ttu  , tj. do času skutečného příjezdu přípojného vlaku zvětšeného o normální dobu 

potřebnou na přestup cestujících mezi dvěma vlaky. 

6.5 Koeficient vhodnosti pik 

Jedná se o konstantu, jež odráží vhodnost přidělení koleje u nástupiště k vlaku i. 

Výpočet pik je proveden následovně: 

































jindy8.0

kolej plánovaná jako nástupiště stejnéhou  je  kolej jestliže9.0

  vlak pro požadována nebo plánována je  kolej jestliže1

minmax

max

ii

iki

ik

ss

ss

k

ik

p  

Analogicky jako v první účelové funkci (5.1) cik, je v druhé účelové funkci (5.2) pik 

klíčovým koeficientem, jímž je násobeno každé rozhodnutí o přidělení koleje k vlaku i. Cílem 

druhé účelové funkce je minimalizovat odchylky v přidělení koleje k vlaku i od požadované 

koleje a pokud není vlak přidělen na požadovanou kolej resp. ke stejnému nástupišti, pak je 

cílem přidělit vlaku co nejkratší vlakovou cestu, přičemž délka cesty se měří počtem výhybek. 

Zde vycházíme z úvahy, že čím je vlaková cesta kratší, tím rychleji ji vlak dokáže projet a tím 
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je menší riziko kolize s jinými vlakovými cestami. Nejlepšího výsledku dosáhneme, když je 

vlak umístěn na požadovanou kolej, pak ke stejnému nástupišti a v dalších případech na kolej 

s nejnižší křivostí vlakové cesty z traťové na staniční kolej. Nejhorším výsledkem je umístění 

vlaku na kolej odpovídající vlakové cestě s nejvyšší křivostí, tj. takové, která obsahuje nejvíce 

výhybek. 

Výpočet pik pro případ, že vlak přijede na stejnou kolej nebo ke stejnému nástupišti, jak 

je uvedeno v plánu, je snadný. Soustřeďme se na výpočet pik v ostatních případech. Zde je 

nutné určit: 

sik  počet výhybek ve vlakové cestě vlaku i z traťové koleje na kolej k u nástupiště a z 

koleje k na traťovou kolej, 

min

is  počet výhybek v nejkratší vlakové cestě pro vlak i ve stanici, 

max

is  počet výhybek v nejdelší vlakové cestě pro vlak i ve stanici. 

Pro stanovení počtu výhybek byla formulována následující pravidla, která mohou být 

použita obecně pro libovolnou železniční stanici: 

 jednoduchá výhybka je započítána jako 1 výhybka, 

 křižovatková výhybka je započítána jako 1 výhybka, 

 kolejová křižovatka se za výhybku nepovažuje, 

 kolejová splítka a kolejová křižovatka počet výhybek ve vlakové cestě nezvýší. 

Křivost cesty je závislá na počtu výhybek na vlakové cestě, přičemž je brána do úvahy 

jak vlaková cesta pro příjezd, tak i odjezd vlaku ze stanice na trať nebo do depa. 

Počty výhybek pro stanici Praha hlavní nádraží jsou uspořádané do tabulky 6.7. 

Ve sloupcích jsou uvedeny traťové koleje, které ústí do stanice Praha hl. n., v řádcích jsou 

uvedeny staniční koleje. Symbol x znamená, že z příslušné traťové koleje na staniční kolej 

neexistuje vlaková cesta. Hodnoty sik a pik jsou z počtu výhybek vypočteny v programu 

v jazyku Mosel. 
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Tabulka 6.7: Počet výhybek na jednotlivých vlakových cestách ze staniční koleje na traťovou 

kolej. 

S/T PV 2 PV 1 Vs 5 Vs3 Vs1 Vs2 HR V 

15a 2 x x x x x x x 

15b x x x x x x 2 x 

13a 3 4 4 4 x x x x 

13b x x x x x x 3 x 

11 4 5 5 5 x x x x 

9 4 5 5 5 x x 6 7 

7 5 4 4 4 x x 5 7 

1 5 4 7 7 x x 3 5 

2 6 5 6 6 x x 4 4 

8 5 4 5 5 x x 6 6 

14 6 5 6 7 7 8 x 4 

14a 6 5 6 7 7 8 x 4 

16 5 4 5 6 6 7 x 3 

16a 5 4 5 6 6 7 x 3 

20 5 4 5 6 6 7 x 4 

20a 5 4 5 6 6 7 x 4 

22 x x 6 6 7 8 x 6 

24 x x 5 5 6 7 x 6 

26 x x 5 5 6 7 x 5 

28 x x x x 6 7 x 5 

30 x x x x 5 4 x 6 

32 x x x x 5 4 x 7 
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Další vstupní parametry (technologické konstanty) 

Maximální časový interval, pro nějž je testováno, zda jsou dvě vlakové cesty konfliktní 

(v modelu je označen jako t
max

), je stanoven na 10 minut.  

Minimální doba pobytu vlaku ve stanici (v modelu je označena jako t
min

) je stanovena 

na 3 minuty. 

Minimální doba, která musí být zachována mezi zrušením vlakové cesty pro první vlak 

a postavením vlakové cesty pro druhý vlak v případě, že vlakové cesty jsou vzájemně 

konfliktní (v modelu je označena jako h), je stanovena na 2 minuty pro všechny kombinace 

příjezdu a odjezdu prvního a druhého vlaku. 

6.6 Modelování doby příjezdu 

Železniční doprava představuje stochastický proces, který je ovlivňován řadou činitelů 

(poruchy infrastruktury, počet cestujících, lidský činitel – zaměstnanci dopravce, kapacita 

dopravní sítě, povětrnostní vlivy, apod.). Z těchto důvodů dochází k odchylkám při jízdě 

vlaků od GVD. V následujícím textu bude pozornost věnována analýze dat o skutečných 

příjezdech vlaků do železniční stanice. Data poskytla Správa železniční dopravní cesty s.o. 

Vyhodnocovány jsou údaje za období 1.8.2012 – 30.9.2012, tedy v době platnosti GVD 

2011/2012. Poskytnuté informace obsahují: 

 datum, 

 čas události s přesností 1 sekunda, 

 číslo vlaku, 

 operaci v kódovém označení, 

o postavení vlakové nebo posunové cesty,  

o číslo traťové koleje, 

o číslo staniční koleje, 

o obsazení staniční koleje, 

o uvolnění staniční koleje, 

o minutí vjezdového návěstidla, 

o vznik vlaku, 

o zánik vlaku, 

o pohotovost k odjezdu, 

o apod. 
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 název dopravny (Praha hl. n., odbočka Rokytka, odb. Sluncová, Praha – Libeň apod.) 

 poznámka (např. ruční oprava údajů, nesoulad údajů, apod.) 

Analyzována byla data o pravidelných časech příjezdů vlaků [16]. Tyto časy jsou dány 

grafikonem vlakové dopravy platným pro období 2011/2012.  

Odchylky v jízdách vlaků oproti GVD byly zjištěny na základě reálných provozních dat. 

V ideálním případě je vhodné mít k dispozici čas zastavení vlaku, což však zabezpečovací 

zařízení neumožňuje zjistit. Nejblíže tomuto času je informace o „vjezdu na staniční kolej“ 

tedy čas začátku přímého obsazení koleje. Vzhledem k předpokládané vzdálenosti návěstidla 

povolujícího vjezd na danou staniční kolej a místa zastavení vlaku (toto místo může být 

proměnlivé) bylo předpokládáno, že vlak zastaví za dobu 120 sekund od času projetí 

návěstidla. Tato hodnota byla zaokrouhlena na půlminuty (jedná se o nejmenší časovou 

jednotku dle GVD). Získané hodnoty skutečného času zastavení vlaku na staniční koleji u 

nástupiště byly porovnány s pravidelným časem zastavení vlaku dle GVD. V případě, že 

výsledkem operace odečítání skutečného a pravidelného času je kladné číslo, jedná se o 

zpoždění, pokud je výsledkem nula, jde o jízdu na čas, je-li výsledkem záporné číslo, jde o 

příjezd vlaku s náskokem. 

Získaná data byla podrobena statistickému zkoumání. V následujícím textu jsou 

uvedeny výsledky statistických testů, jejichž cílem bylo určit, zda se odchylky příjezdů vlaků 

do železniční stanice Praha hl. n. řídí některým ze známých rozdělení pravděpodobnosti, a 

pokud ano, tak s jakými parametry. Za tímto účelem byl použit Pearsonův 
2  test dobré 

shody. Byly posuzovány jednotlivé množiny vlaků dle těchto parametrů: 

 vlaky přijíždějící ze stejného směru, 

 vlaky stejné kategorie (SC, IC Regiojet, Ex, R, Os). 

Do kategorie Ex řadíme vlaky EC, IC, Ex, do kategorie R řadíme vlaky R, do kategorie Os 

řadíme vlaky Sp, Os. Data o příjezdech vlaků pocházejí z období 1.8.2012 – 30.9.2012, jedná 

se přibližně o 38 000 vlaků. 

Výsledky statistických testů jsou uvedeny v tabulce 6.8. 

Význam použitých symbolů: 

 EX … střední hodnota souboru dat 

 DX … rozptyl souboru dat 

 zi … odchylka příjezdu vlaku od GVD 
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Tabulka 6.8: Výsledky Pearsonových 2 testů dobré shody pro zpoždění vlaků na příjezdu do stanice Praha hl. n. 

 

Směr Kategorie 

Rozdělení 

pravděpo-

dobnosti 

Parametry 

rozdělení 

Počet 

vlaků 
Hodnota 2  Hodnota krit

2  Poznámka 

Kralupy Ex exponenciální 
 = 0,179 

EX = DX = 5,590 
72 2 = 4,532 

krit
2 = 13,277 ( = 0,01) 

krit
2 = 9,488 ( =0,05) 

 

Kolín  

(dopravce 

Regiojet) 

IC normální 

 = EX = -0,227 

2 = DX = 11,549 

75 
2 = 2,250 

krit
2 = 11,345 ( = 0,01) 

krit
2 = 7,815 ( =0,01) 

U 6 vlaků zpoždění nad 10 minut 

(průměr = 24 min) 

Platí pro zi   10, jinde zi = 10 

Beroun Ex exponenciální 
 = 0,387 

EX = DX = 2,585 
88 2 = 1,079 

krit
2 = 11,345 ( = 0,01) 

krit
2 = 7,815 ( =0,01) 

 

Kolín SC normální 

 = EX = -2,599 

2 = DX = 10,075 

86 
2 = 3,012 

krit
2 = 13,277 ( = 0,01) 

krit
2 = 9,488 ( =0,05) 

Platí pro zi ≥ -15 
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Kolín Ex normální 

 = EX = -1,968 

2 = DX = 30,012 

173 2 = 11,204 

krit
2 = 21,666 ( = 0,01) 

krit
2 = 16,919 ( =0,05) 

U 11 vlaků zpoždění nad 15 minut 

(průměr = 30 min) 

Platí pro zi   15, jinde zi = 15 

Všetaty R normální 

 = EX = -0,585 

2 = DX = 21,096 

71 2 = 6,841 

krit
2 = 11,345 ( = 0,01) 

krit
2 = 7,815 ( =0,01) 

U 7 vlaků zpoždění nad 10 minut 

(průměr = 22 min) 

Platí pro zi   10 

Benešov R exponenciální 
 = 0,419 

EX = DX = 2,386 
105 2 = 4,909 

krit
2 = 13,277 ( = 0,01) 

krit
2 = 9,488 ( =0,05) 

U 8 vlaků zpoždění nad 15 minut 

(průměr = 25,4 min) 

Kolín R normální 

 = EX = -0,535 

2 = DX = 24,428 

142 2 = 17,504 

krit
2 = 23,209 ( = 0,01) 

krit
2 = 18,307 ( =0,05) 

Platí pro zi ≥ -15, jinde zi = -15 

Kralupy R normální 

 = EX = 0,484 

2 = DX = 4,613 

125 
2 = 8,383 

krit
2 = 15,086 ( = 0,01) 

krit
2 = 11,071 ( =0,05) 

U 11 vlaků zpoždění nad 8 minut 

(průměr = 14 min) 

Platí pro zi   8 

Lysá n. L. R normální 

 = EX = -0,578 

2 = DX = 10,533 

102 2 = 6,577 

krit
2 = 13,277 ( = 0,01) 

krit
2 = 9,488 ( =0,05) 

Platí pro zi ≥ -5, jinde zi = -5 

Beroun R exponenciální 
 = 0,377 

EX = DX = 2,652 
132 

2 = 5,494 

krit
2 = 16,812 ( = 0,01) 

krit
2 = 12,592 ( =0,05) 
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Všetaty Os exponenciální 
 = 0,588 

EX = DX = 1,700 
105 2 = 9,365 

krit
2 = 15,086 ( = 0,01) 

krit
2 = 11,071 ( =0,05) 

U 5 vlaků zpoždění nad 15 minut 

(průměr = 24 min) 

Kolín Os exponenciální 
 = 1,391 

EX = DX = 0,719 
105 2 = 6,764 

krit
2 = 11,345 ( = 0,01) 

krit
2 = 7,815 ( =0,01) 

 

Vrané n. 

Vlt. 
Os exponenciální 

 = 0,380 

EX = DX = 2,630 
92 2 = 2,954 

krit
2 = 15,086 ( = 0,01) 

krit
2 = 11,071 ( =0,05) 

 

Benešov Os exponenciální 
 = 1,187 

EX = DX = 0,843 
124 2 = 6,030 

krit
2 = 11,345 ( = 0,01) 

krit
2 = 7,815 ( =0,01) 

 

Beroun Os exponenciální 
 = 0,540 

EX = DX = 1,852 
128 2 = 5,369 

krit
2 = 15,086 ( = 0,01) 

krit
2 = 11,071 ( =0,05) 
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Vysvětlení k poznámkám 

„U 6 vlaků zpoždění nad 10 minut (průměr = 24 min). Platí pro zi   10, jinde ui = 10“ 

Výše uvedený text v poznámce tabulky 6.8 je uveden, protože v průběhu provádění 

statistických testů bylo zjištěno, že v okolí hodnoty 0 (tedy jízdě vlaků dle GVD) lze zpoždění 

dobře aproximovat některým ze známých rozdělení pravděpodobnosti (normální, 

exponenciální). U stanice Praha hl. n. se vyskytují případy, kdy vlak přijede s vysokým 

náskokem a s vysokým zpožděním. Případy, kdy vlak přijede s vysokým náskokem nebo 

zpožděním je žádoucí buď ze souboru dat úplně vyloučit jakožto odlehlá pozorování, nebo 

lépe modelovat je jinak, než případy, které za odlehlá pozorování nepovažujeme. Proto bylo 

přistoupeno k následujícímu kroku (vztaženo k citované poznámce z tabulky 6.8). Byla 

určena hodnota zpoždění, které považujeme za vysoké, v tomto případě zi > 10. Byla 

vypočtena četnost těchto případů pro další použití. Z tohoto důvodu je uvedeno: „U 6 vlaků 

zpoždění nad 10 minut (průměr = 24 min).“  

Zpoždění vlaků přijíždějících s náskokem vyšším než 10 minut budeme prozatím 

modelovat následovně: Jestliže je zpoždění menší než 10 (vlak jede se zpožděním méně než 

10 minut), pak zpoždění položíme rovno 10. Proto je v poznámce uvedeno: „Platí pro zi ≥ 10, 

jinde ui = 10“. Statistický test byl tedy proveden pouze pro případ zi   10, ostatní případy 

jsou prozatím zohledněny tak, že hodnota zi = 10. Způsob jakým lze vhodně zohlednit případy 

vysokých zpoždění bude uveden později. Analogicky je možno ze statistických testů vyloučit 

případy vysokých náskoků (viz poznámka u vlaků ze směru Kolín kategorie SC). 

Hranice tříd u Pearsonova 
2  testu dobré shody byly voleny vhodně s nižší šířkou třídy 

v okolí odhadované střední hodnoty a vyšší šířkou třídy s rostoucí vzdáleností od střední 

hodnoty. 

Obecně je možné konstatovat, že v těch případech, kdy jsou odchylky skutečných 

příjezdů vlaků od GVD vždy kladné (zpoždění), je možné množinu dat aproximovat 

exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti. Toto rozdělení vhodně popisuje také případy 

vysokých odchylek, jde o zpoždění řádově převyšující obvyklé hodnoty, zpravidla v desítkách 

minut. 

Složitější je aproximovat odchylky příjezdů vlaků od GVD na tratích, kde vlaky 

přijíždějí také s náskokem. Tyto případy většinou nastanou ze 2 základních důvodů: 
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 v poslední stanicí před stanicí Praha hl. n. (Praha Vysočany, Praha – Libeň) je 

umožněn odjezd vlaku do cílové stanice ihned po nástupu a výstupu cestujících, 

 dopravci cíleně prodlouží jízdní doby vlaků v posledních úsecích před cílovou stanicí 

(Praha hl. n.) tak, aby byla snížena pravděpodobnost, že vlak přijede se zpožděním. 

Tím vytvářejí časové rezervy.  

V případě příznivé provozní situace často nastanou případy, že vlak přijede s náskokem. 

Hodnoty náskoku převyšují i hodnotu 10 minut. V řadě případů jsou s přibližně stejnou 

četností zastoupeny jak zpoždění, tak náskoky v jízdách vlaků. Největší četnost mají odchylky 

okolo hodnoty 0 (pravidelný příjezd dle GVD). Proto se jako nejvhodnější jeví aproximovat 

odchylky v příjezdech vlaků od GVD normálním rozdělením pravděpodobnosti. 

Tento přístup je vhodné aplikovat pro aproximaci zpoždění v okolí hodnoty 0, protože 

náhodná proměnná řídící se náhodným rozdělením nabývá hodnot z množiny všech reálných 

čísel. V praxi však není z technických důvodů možné, aby náskok nabyl libovolné hodnoty. 

Tedy, aby odchylka od GVD nabyla libovolné záporné hodnoty. V poznámce k příslušnému 

textu je uvedeno omezení množiny hodnot náhodné proměnné zdola. Toto omezení vychází 

z reálných možností vlaku jet s maximálním náskokem (např. při minimálním dopravním 

provozu ve státní svátek, o víkendu apod.). Analogicky je obtížené statisticky odůvodnit 

vysoká zpoždění vlaků z důvodu poruch, povětrnostních podmínek, živelních katastrof. Tato 

zpoždění se pohybují v řádu několika desítek minut, zatímco přibližně 95% ostatních 

zpoždění dosahuje hodnoty nejvýše 5 minut. Vysoká zpoždění je možno modelovat 

následovně.  

Odchylky v příjezdech vlaků od GVD lze aproximovat rozdělením pravděpodobnosti 

dle výše uvedené tabulky a k této hodnotě přičíst Xnásobek alternativního rozdělení 

pravděpodobnosti, kde: 

 X představuje hodnotu zpoždění, které považujeme za vysoké. Tato hodnota je 

uvedena v poznámce. Jedná se o zpoždění, jehož nižší hodnotu již aproximujeme 

příslušným rozdělením pravděpodobnosti. 

 Alternativní rozdělení použijeme proto, že nabývá hodnoty 0 nebo 1. Hodnoty 1 

nabude s pravděpodobností odpovídající počtu vlaků, u nichž bylo zjištěno tak vysoké 

zpoždění, že jej již není možno aproximovat stejným rozdělením jako většinu dat. 

Příklad: U vlaků kategorie „rychlík“ ze směru Kralupy byl zkoumán vzorek 125 vlaků, z toho 

u 114 bylo možno odchylky v příjezdech od GVD aproximovat normálním rozdělením 
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pravděpodobnosti. U 11 vlaků byla odchylka od GVD taková, že zpoždění považujeme za 

vysoké (tj. zpoždění nad 8 minut). Těchto 11 hodnot nebylo do Pearsonova 2  testu dobré 

shody zahrnuto. Jedná se o 11 vlaků z 125, to znamená, že alternativní rozdělení 

pravděpodobnosti má parametr p = 0,088. X nabude hodnoty 8 minut, protože vysoké 

zpoždění vypočteme jako součet zpoždění aproximovaného příslušným rozdělením 

pravděpodobnosti a krajní hodnoty zpoždění, které považujeme za vysoké tedy 8 minut.  

Další možností je vysoké zpoždění aproximovat alternativním rozdělením 

pravděpodobnosti s parametrem 0,88 vynásobeným hodnotou 14, což je průměrné vysoké 

zpoždění. V tomto případě by bylo vysoké zpoždění aproximováno pouze alternativním 

rozdělením pravděpodobnosti. Nabylo by hodnoty buď 0 nebo 14, což není žádoucí, proto byl 

zvolen první uvedený způsob. 

Odchylka v příjezdu vlaku oproti GVD je )088,0(8)613,4;484,0( ANzi  . 

Skutečný čas příjezdu vlaku i kategorie R ze směru Kralupy bychom modelovali 

přičtením hodnoty zi k plánované době příjezdu ti
Pa

, přičemž  zi může nabýt dvou různých 

hodnot: hodnotu -8 s pravděpodobností odpovídající počtu případů, že vlak přijede s vysokým 

náskokem (vyšším než 8 minut) a hodnotu N(0,484; 4,613)+8A(0,088) s pravděpodobností 

odpovídající počtu ostatních případů (vlak přijede s mírným náskokem, načas, nebo se 

zpožděním). 

Jiným příkladem je situace, kdy není možno vhodně aproximovat jízdu vlaků 

s vysokým náskokem. Konkrétně jedná např. o příjezdy vlaků kategorie SC ze směru od 

Kolína. Zde je )075,10;599,2( Nzi . Pokud je zi < -15, pak položíme zi = -15. 
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7. Experimenty s matematickými modely a zhodnocení 

dosažených výsledků 

V předchozích kapitolách byl představen matematický model a získána pro něj vstupní 

data. Nyní bude přistoupeno k samotné realizaci optimalizačního výpočtu. Úloha optimalizace 

přidělování vlaků k nástupištním hranám je formulována jako dvoukriteriální, přičemž za 

optimalizační kritéria byly zvoleny odchylky v jízdách vlaků od jízdního řádu a přidělení 

vhodných kolejí u nástupištních hran. 

Řešení úlohy probíhá ve dvou krocích. V prvním z nich je řešena úloha s účelovou 

funkcí ve tvaru minimalizace odchylek v příjezdech a odjezdech vlaků do železniční stanice. 

Cílem je dosažení nejlepší hodnoty vážených součtů odchylek. V druhém kroku je řešen 

analogický model, v němž je: 

 změněna účelová funkce do tvaru maximalizace vhodnosti přidělení koleje u 

nástupištní hrany vlaku. Cílem je přidělit vlaku co nejvhodnější kolej, přičemž 

nejvhodnější je požadovaná kolej, potom kolej u stejného nástupiště, dále kolej, na 

kterou vede vlaková cesta s co nejmenším počtem výhybek. 

 přidána podmínka, která zajistí, že nalezené řešení nebude mít horší kvalitu z pohledu 

hodnoty první účelové funkce. 

Od nalezeného řešení očekáváme, že: 

 vlaky budou do železniční stanice přijíždět s minimálními odchylkami oproti jízdnímu 

řádu, 

 vlaky budou přiděleny k nejvhodnějším nástupištím, 

 a to při splnění všech specifikovaných omezujících podmínek. 

První výpočetní experimenty ukázaly, že optimální řešení není dosažitelné za rozumný 

výpočetní čas, proto bylo přistoupeno k dekompozici úlohy a k použití heuristiky local 

branching. Z tohoto důvodu: 

 jsme úlohu dekomponovali na menší úlohy rozdělením celého dne na menší časové 

úseky, 

 pro každý časový úsek byla testována možnost dosažení hodnoty optimálního řešení 

pomocí metody větví a hranic. Když se řešení nepodařilo najít do 30 minut, byla 

použita heuristická metoda local branching. 
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Plánovací období, kterým se zabýváme při výpočtu modelu, je jeden pracovní den (1440 

minut). Následující pracovní den je množina vlaků přijíždějících a odjíždějících z železniční 

stanice logicky stejná. Doba pro řešení modelu pomocí metody local branching (parametr 

total_time_limit) je ve všech experimentech stanovena jednotně na 30 minut (1800 sekund). 

Časový limit pro jeden běh solveru (parametr node_time_limit) je nastaven na 300 sekund. 

Výpočet je proveden na počítači s těmito parametry: 

 procesor: Genuine Intel, 1,30 GHz, 2 jádra 

 celková fyzická paměť: 3,87 GB 

V následujícím textu bude popsána metodika a výsledky těchto experimentů: 

1. řešení získané dekompozicí plánovacího období do 7 časových intervalů se zkrácenou 

dobou na přestup, 

2. řešení získané dekompozicí plánovacího období do 7 časových intervalů se základní 

dobou na přestup, 

3. řešení získané bez dekompozice se zkrácenou dobou na přestup, 

4. analýza citlivosti účelové funkce na délku přestupní doby, 

5. řešení pro zpoždění vybraných vlaků. 

7.1. Dekompozice plánovacího období, zkrácená doba na přestup (4 minuty) 

Experimenty s modelem jsou prováděny v železniční stanici s vysokým počtem vlaků. 

První experimenty ukázaly, že model obsahuje vysoký počet proměnných, což se negativně 

projeví na době jeho řešení softwarem a za stanovenou dobu 30 minut není možné nalézt 

žádné řešení. Z těchto důvodů je výhodné plánovací období (1 den) dekomponovat na dílčí 

úseky, jež byly pro realizaci experimentů zvoleny následovně: 

 0:00 – 5:00, 

 5:00 – 8:00, 

 8:00 – 10:00, 

 10:00 – 12:00, 

 12:00 – 15:00, 

 15:00 – 18:00, 

 18:00 – 24:00. 

Parametry, které při výpočtu modelu sledujeme, jsou tyto: 

 počet vlaků [-], 
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 počet proměnných [-], 

 počet podmínek [-], 

 doba řešení modelu s 1. účelovou funkcí [s], 

 doba řešení modelu s 2. účelovou funkcí [s]. 

Výstupy z modelu jsou následující: 

 hodnota 1. účelové funkce (vážený součet odchylek v příjezdech a odjezdech vlaků) 

[min], 

 hodnota 2. účelové funkce (vhodnost kolejí u nástupištních hran) [-], 

 zpoždění vlaků na příjezdu [min], 

 zpoždění vlaků na odjezdu [min], 

 počet vlaků přiřazených na jiné koleje [-]. 

Doba na přestup je stanovena jako zkrácená a má hodnotu 4 minuty (platí pro Prahu hl. n.). 

Všechny experimenty probíhaly podle tohoto schématu: 

1. Nejprve je spuštěn model s 1. účelovou funkcí a je hledáno exaktní řešení pro první 

časový interval (0:00 – 5:00). 

2. Pokud není nalezeno optimální řešení do doby 1800 sekund, je stejný model řešen 

metodou local branching, jinak je tento krok přeskočen a pokračuje se krokem 3. 

3. Je spuštěn model s 2. účelovou funkcí a je hledáno exaktní řešení pro první časový 

interval (0:00 – 5:00). 

4. Pokud není nalezeno optimální řešení do doby 1800 sekund, je stejný model řešen 

metodou local branching, jinak je tento krok přeskočen a pokračuje se krokem 5. 

5. Nalezené řešení je bráno jako výsledek experimentu pro první časový interval.  

6. Postup je opakován pro všechny následující intervaly. Vlaky, které jsou ve stanici na 

konci předcházejícího intervalu, mají v následujícím intervalu fixovanou dobu 

příjezdu i kolej, model může změnit jen jejich čas odjezdu. 

Pokud je realizován výpočet metodou local branching (kroky 2, 4), nejsou v této kapitole 

uvedeny výsledky exaktního řešení (kroky 1, 3), ale řešení přibližného. 

V případě dekompozice plánovacího období do 7 časových intervalů a zkrácené doby na 

přestup bylo dosaženo následujících výsledků uvedených v tabulce 7.1. 

Význam použitých symbolů: BB … metoda větví a hranic, LB … local branching. 
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Tabulka 7.1: Výsledky experimentů s modelem při dekompozici plánovacího období a zkrácené době na přestup. 

Časový 

interval 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměnných 

Počet 

podmínek 
ÚF 1 

Čas 

pro 

ÚF 1 

Použitá 

metoda 
ÚF 2 

Čas 

pro 

ÚF 2 

Použitá 

metoda 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

Počet vlaků 

přiřazených 

na jiné 

koleje 

[-] [-] [-] [-] [-] [s] [-] [-] [s] [-] [min] [min] [-] 

0:00 - 5:00 20 393 6 960 0 0,55 BB 20 0,30 BB 0 0 0 

5:00 - 8:00 56 2280 41 965 12 1801 LB 54,6 487 BB 2 2 5 

8:00 - 10:00 45 1576 32 870 13 1802 LB 41,8 1800 LB 0 5 8 

10:00 - 12:00 37 1091 21 692 6 305 BB 35,2 9,39 BB 0 2 5 

12:00 - 15:00 52 1943 35 804 11 1802 LB 47,9 1800 LB 1 2 9 

15:00 - 18:00 54 1993 35 028 6 2,84 BB 54 1,86 BB 0 2 0 

18:00 - 24:00 77 3682 57 842 14 1802 LB 75,7 106 BB 2 4 4 

celkem 341 
  

47      5 17 33 

 

7.2. Dekompozice plánovacího období, normální doba na přestup (8 minut) 

Analogicky jako pro zkrácenou dobu na přestup byly provedeny experimenty s modelem pro  

normální dobu na přestup (8 minut). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 7.2. 
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Tabulka 7.2: Výsledky experimentů s modelem při dekompozici plánovacího období a normální době na přestup. 

Časový 

interval 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměnných 

Počet 

podmínek 
ÚF 1 

Čas 

pro ÚF 

1 

Použitá 

metoda 
ÚF 2 

Čas 

pro 

ÚF 2 

Použitá 

metoda 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

Počet vlaků 

přiřazených 

na jiné 

koleje 

[-] [-] [-] [-] [-] [s] [-] [-] [s] [-] [min] [min] [-] 

0:00 - 5:00 20 393 6 960 10 0,33 BB 20 0,38 BB 0 8 0 

5:00 - 8:00 56 2280 41 965 12 1801 LB 54,6 569 BB 2 2 5 

8:00 - 10:00 45 1576 32 870 13 1799 LB 41,8 1801 LB 0 5 8 

10:00 - 12:00 37 1091 21 692 12 305 BB 35,2 4,87 BB 0 4 5 

12:00 - 15:00 52 1943 35 804 11 1801 LB 47,9 1800 LB 1 2 10 

15:00 - 18:00 54 1993 35 028 6 2,36 BB 54 1,65 BB 0 2 0 

18:00 - 24:00 77 3682 57 842 14 1800 LB 75,7 139 BB 2 4 4 

celkem 341 
  

63      5 27 32 

 



 
 

Výsledky experimentů ukázaly, že plán obsazení kolejí stanice Praha hlavní nádraží pro 

období grafikonu vlakové dopravy 2004/2005 není sestaven zcela bez nedostatků.  

V průběhu plánovacího období bylo při normální i zkrácené době na přestup u 3 vlaků 

zjištěno, že v době jejich plánovaného příjezdu není k dispozici volná kolej u nástupištní 

hrany nebo je obsazena požadovaná vlaková cesta, proto musí čekat na postavení vlakové 

cesty u vjezdového návěstidla. Jedná se o vlaky 201, 631 a 968 kategorie rychlík. U vlaku 201 

je nezbytné posunout plánovaný příjezd o 2 minuty později, u vlaku 631 o 2 minuty později a 

u vlaku 968 o 1 minutu později. K této nežádoucí situaci dochází v čase 6:57 (plánovaný 

příjezd vlaku R 631), který musí čekat do času 6:59, jedná se o období ranní dopravní špičky. 

Druhý případ nastane v čase 14:50 (plánovaný příjezd vlaku R 968), který musí čekat do 

14:51, jedná se o období odpolední dopravní špičky. Vlak 201 s plánovaným příjezdem 20:54 

musí počkat na uvolnění vlakové cesty k nástupišti 2 minuty. 

Naproti tomu zpoždění vlaků při odjezdu je způsobeno nedodržením stanovených dob 

na přestup mezi přípojnými vlaky v grafikonu vlakové dopravy. Model však všechny tyto 

vazby zohledňuje. Při zkrácené době na přestup, která musí být dodržena vždy, je 12 vlaků 

zpožděno celkem o 17 minut oproti plánu. Při normální době na přestup, která nemusí být 

vždy garantována, je 16 vlaků zpožděno celkem o 27 minut. Při zkrácené době na přestup je 

nutné posunout odjezd: 

 u 7 vlaků o 1 minutu později,  

 u 5 vlaků o 2 minuty později.  

Při normální době na přestup je nutné odjezd posunout: 

 u 8 vlaků posunout o 1 minutu později,  

 u 6 vlaků o 2 minuty později,  

 u 1 vlaku o 3 minuty později,  

 u 1 vlaku o 4 minuty později. 

Počet vlaků přiřazených na jiné koleje je v obou případech přibližně stejný. Porovnáme-

li zpoždění vlaků na odjezdu při dodržení zkrácené a normální přestupní doby, zjistíme, že 

výsledky jsou stejné s výjimkou intervalu 0:00 – 5:00 (3 vlaky) a 5:00 – 8:00 (1 vlak). Expert, 

který vytvářel plán obsazení kolejí, nedodržel zejména v nočních hodinách normální dobu na 

přestup mezi vlaky, zatímco v ostatních intervalech je vždy normální doba na přestup 

dodržena. 
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Výše uvedené hodnoty nejsou při stochastickém režimu železničního provozu 

alarmující, přesto byly pomocí experimentů s matematickým modelem zjištěny nedostatky při 

sestavování grafikonu vlakové dopravy ve vazbě na infrastrukturu stanice Praha hlavní 

nádraží. Jedná se zejména o nedodržení doby na přestup mezi přípojnými vlaky. Výstupem 

experimentů je i návrh konkrétních posunů v časových polohách vlaků. Na základě 

navržených posunů v příjezdech a odjezdech vlaků do Prahy hlavní nádraží je možno zvážit 

posunutí časové polohy vlaku v navazujících mezistaničních úsecích případně v celé trase 

vlaku. 

V grafu na obrázku 7.1 je znázorněno porovnání dosažených výsledků pro normální a 

zkrácenou přestupní dobu. 

Obrázek 7.1: Porovnání dosažených výsledků pro normální a zkrácenou přestupní dobu 

 

 

7.3. Řešení získané bez dekompozice se zkrácenou dobou na přestup 

S cílem porovnat řešení získané dekompozicí plánovacího období do 7 intervalů 

s řešením modelu bez dekompozice byl proveden experiment s modelem obsahujícím 1. 

účelovou funkci při zkrácené době na přestup. Předchozí experimenty prokázaly, že u vlaků 

tzv. půlnočního rozjezdu není třeba měnit plán přidělení kolejí vlakům, proto nejsou v tomto 
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experimentu vlaky půlnočního rozjezdu uvažovány. Bylo dosaženo výsledků uvedených 

v tabulce 7.3. 

Tabulka 7.3: Výsledky experimentů s modelem bez použití dekompozice, zkrácená 

doba na přestup. 

Bez dekompozice, zkrácená doba na přestup 

Plánovací 

období 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměn-

ných 

Počet 

podmínek 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

ÚF 1 

Čas 

pro 

ÚF 1 

Použitá 

metoda 

[-] [-] [-] [-] [min] [min] [-] [s] [-] 

0:00 - 

24:00 
288 41 279 595 323 18 24 82 1824 LB 

 

Po spuštění modelu s 2. účelovou funkcí nebylo ani za dobu 7200 sekund nalezeno 

řešení. Horní odhad účelové funkce konvergoval k hodnotě 376. Při dekompozici do 7 

časových intervalů je součet hodnot 2. účelové funkce 329,2. 

Pro získání kvalitnějšího řešení u modelu bez dekompozice by bylo nezbytné použít 

počítač s kvalitnějším hardwarovým vybavením nebo prodloužit dobu na řešení modelu. 

7.4. Analýza citlivosti účelové funkce na délku přestupní doby 

Předchozí experimenty ukázaly, že významný vliv na zpoždění vlaků na odjezdu oproti 

plánu mají přestupní vazby mezi vlaky. Základním kvantitativním parametrem těchto vazeb je 

doba, za kterou musí být přestup cestujících mezi vlaky uskutečněn, proto byly navrženy 

experimenty, jejichž cílem je zjistit citlivost hodnoty 1. a 2. účelové funkce na změnu 

přestupní doby. Teoreticky je možno uvažovat s přestupní dobou v uzavřeném intervalu 

15,2  minut. Při přestupu mezi 2 vlaky u stejného nástupiště by měla dostačovat přestupní 

doba 2 minuty. Opačným případem je přestup mezi nástupišti č. 1 a 7, kdy musí cestující 

překonat značnou vzdálenost, která je variabilní v závislosti na místě zastavení vozu ve vlaku, 

z něhož cestující přestupuje a vozu ve vlaku, do něhož cestující přestupuje. Jestliže uvážíme, 

že je nutné vystoupit z vlaku, překonat vzdálenost po nástupišti, použít eskalátor, překonat 

vzdálenost v podchodu, použít eskalátor, překonat vzdálenost  po nástupišti a nastoupit do 

vlaku – často se zavazadly, nemusí být požadovaná doba na přestup 15 minut zcela nereálná. 
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Výsledky provedených experimentů jsou uvedeny v tabulkách 7.4 a 7.5. 

 

Tabulka 7.4: Citlivostní analýza pro období 10:00 – 12:00. 

 

Doba na 

přestup 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

ÚF 1 
Čas pro 

ÚF 1 

Počet vlaků 

přiřazených 

na jiné koleje 

ÚF 2 
Čas pro 

ÚF 2 

[min] [min] [min] [-] [s] [-] [-] [s] 

2 0 2 6 304,98 5 35,2 9,30 

3 0 2 6 306,17 5 35,2 10,40 

4 0 2 6 305,93 5 35,2 9,39 

5 0 2 6 305,03 5 35,2 10,47 

6 0 2 6 306,74 5 35,2 10,61 

7 0 3 9 309,36 5 35,2 11,65 

8 0 4 12 305,40 5 35,2 10,03 

9 0 7 24 305,76 5 35,2 11,97 

10 0 10 36 305,01 5 35,2 10,51 

11 0 13 48 305,56 5 35,2 10,22 

12 0 16 60 305,37 5 35,2 11,51 

13 0 19 72 302,76 5 35,2 11,97 

14 0 24 88 305,43 5 35,2 9,86 

15 0 29 104 305,81 4 36 9,25 
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Tabulka 7.5: Citlivostní analýza pro období 15:00 – 18:00. 

Doba na 

přestup 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

ÚF 1 
Čas pro 

ÚF 1 

Počet vlaků 

přiřazených 

na jiné koleje 

ÚF 2 
Čas pro 

ÚF 2 

[min] [min] [min] [-] [s] [-] [-] [s] 

2 0 2 6 7,02 0 54 3,65 

3 0 2 6 6,68 0 54 3,12 

4 0 2 6 6,41 0 54 3,56 

5 0 2 6 7,02 0 54 3,37 

6 0 2 6 6,71 0 54 3,39 

7 0 2 6 7,05 0 54 3,51 

8 0 2 6 7,21 0 54 3,43 

9 0 2 6 6,96 0 54 3,46 

10 0 2 6 7,11 0 54 3,34 

11 0 2 6 7,05 0 54 3,35 

12 0 2 6 6,91 0 54 3,37 

13 0 2 6 7,30 0 54 3,45 

14 0 3 9 8,71 0 54 3,48 

15 0 4 12 8,42 0 54 3,25 
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V grafu na obrázku 7.2 je znázorněna hodnota 1. účelové funkce v závislosti na 

přestupní době. 

Obrázek 7.2: Závislost hodnoty 1. účelové funkce na přestupní době. 

 

7.5. Řešení pro zpoždění vybraných vlaků 

Železniční doprava je proces probíhající ve stochastickém režimu, jehož hlavním 

projevem jsou odchylky v jízdách vlaků od grafikonu vlakové dopravy. Podrobná analýza 

těchto odchylek je uvedena v kapitole 6.5. Z provedených testů je zřejmé, že u vlaků 

přijíždějících do stanice Praha hl. n. dochází jak ke kladným odchylkám – zpožděním, tak 

k záporným odchylkám – náskok. Pro provedení experimentu se zpožděním vlaků byl vybrán 

časový interval 18:00 – 24:00. Cílem je simulovat situace, při nichž dochází ke kumulaci 

příjezdu většího počtu vlaků do krátkého časového intervalu. Za tímto účelem byly příjezdy 

některých vlaků do stanice upraveny tak, že k nim bylo připočteno zpoždění uvedené 

v tabulce 7.6. 
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Tabulka 7.6: Zpoždění vlaků pro provedení experimentu. 

 

Číslo vlaku 
Zpoždění (záporná 

hodnota = náskok) 
Poznámka 

9162 10 
Důvodem volby těchto hodnot 

zpoždění je zajištění kumulace 

příjezdu vlaků přibližně kolem 

času 18:40. 

177 5 

644 5 

120 -5 

134 -5 

Kumulace v čase 19:50. 
9949 10 

655 5 

708 5 

9951 10 
Kumulace v čase 20:50. 

646 5 

648 5 

Kumulace v čase 21:45. 
9953 5 

74 -10 

958 15 

179 5 
Kumulace v čase 22:40. 

602 -5 
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Tabulka 7.7: Výsledky experimentů se zpožděním vlaků. 

 

Zpoždění vybraných vlaků 

Plánovací 

období 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměn-

ných 

Počet 

podmínek 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

ÚF 

1 

Čas 

pro 

ÚF 1 

Použitá 

metoda 

[-] [-] [-] [-] [min] [min] [-] [s] [-] 

18:00 - 

24:00 
77 3678 58068 15 4 58 1801 LB 

Počet vlaků 

přiřazených 

na jiné 

koleje 

ÚF 2 
Čas pro 

ÚF 2 

Použitá 

metoda 

[-] [-] [s] [-] 

4 75,2 1801 LB 

 

Výsledek experimentu potvrdil očekávání. Kumulace příjezdu většího počtu vlaků 

způsobila, že stanice nemohla všechny tyto vlaky přijmout v době jejich příjezdu, což 

způsobilo zpoždění 7 vlaků celkem o 15 minut. Z tohoto počtu jsou 4 vlaky z množiny vlaků 

jedoucích odchylně od grafikonu vlakové dopravy a 3 vlaky, které k vjezdovému návěstidlu 

přijely včas, ale nemohla pro ně být včas postavena vlaková cesta na staniční kolej. Dále 

došlo na odjezdu ze stanice ke zpoždění 3 vlaků celkem o 4 minuty. Z tohoto počtu 2 vlaky již 

byly zpožděny na příjezdu dříve a 2 vlaky byly připraveny k odjezdu, ale musely čekat na 

zpožděný přípoj nebo na uvolnění vlakové cesty. 
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7.6. Srovnání local branching a branch and bound 

Nyní přistupme ke srovnání local branchingu s exaktní metodou (metoda větví a hranic) 

na vybraném příkladu. Tím bude úloha s účelovou funkcí (5.2). Na následujících obrázcích je 

znázorněna hodnota jednotlivých nalezených řešení a horního odhadu účelové funkce. 

Obrázek 7.3: Vývoj hodnot 2. účelové funkce a jejího odhadu, plánovací období 12:00 – 

15:00, exaktní metoda. 

 

Obrázek 7.4: Vývoj hodnot 2. účelové funkce a jejího odhadu, plánovací období 12:00 – 

15:00, metoda local branching. 

 

Z grafů je patrné, že pomocí metody local branching lze očekávat, že kvalitní řešení 

bude nalezeno za kratší dobu, protože rychlost přibližování horního odhadu účelové funkce 

k nejlepšímu nalezenému řešení je vyšší. Exaktní metoda větví a hranic poměrně rychle 

nalezla kvalitní řešení s hodnotou účelové funkce nad 47 již v čase 40 sekund, zatímco 

metoda local branching podobně kvalitní řešení nalezla až v čase přibližně 95 sekund. Na 

druhou stranu při použití exaktní metody se ve výpočetním čase 0-100 sekund horní odhad 
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účelové funkce snižuje mnohem pomaleji než u metody local branching a metoda neskončí ve 

stanoveném čase. 

Experimenty s matematickým modelem přinesly:  

 informaci o kvalitě expertem sestaveného plánu obsazení kolejí pro stanici Praha 

hlavní nádraží ve verzi pro grafikon vlakové dopravy 2004/2005, 

 porovnání časové náročnosti a kvality řešení získaného různými přístupy ke 

kompozici množiny vstupních dat, 

 informace o vlivu vybraných parametrů na hodnotu účelové funkce, 

 potvrzení, že odchylky v jízdách vlaků od jízdního řadu mají negativní vliv na plnění 

plánu obsazení kolejí ve stanici. 

Dosažené výsledky ukazují, že matematický model je plně funkční a poskytuje výsledky, 

které je možno prohlásit za relevantní a v praxi použitelné. 
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8. Závěr 

Disertační práce se zabývá problematikou organizace vlakové dopravy v železniční 

stanici, konkrétně jde o optimalizaci přidělování staničních kolejí u nástupištních hran 

přijíždějícím vlakům. Rozhodovací problém spočívá v přidělení koleje vlaku takovým 

způsobem, aby byly minimalizovány časové odchylky v jízdách vlaků oproti grafikonu 

vlakové dopravy a také odchylky oproti obvyklému nebo požadovanému obsazení kolejí ve 

stanici. 

Nejprve  byl analyzován aktuální stav ve výzkumu sledované problematiky. Pozornost 

byla soustředěna jednak na statické nástroje pro podporu rozhodování, jež berou v úvahu 

předem dané – deterministické podmínky určené GVD a pak na nástroje dynamické, které 

reflektují odchylky od GVD. Provedená analýza ukázala na některé nedostatky dříve 

publikovaných přístupů k řešení předmětného problému. Publikované přístupy nerozlišovaly 

různou důležitost vlaků danou jejich kategoriemi a také přípojné vazby mezi vlaky, jež mají 

při zpoždění prvního vlaku zásadní vliv na včasnost odjezdu vlaku přípojného. Matematické 

modely byly buď příliš zjednodušující a nemodelovaly problém dostatečně podrobně, anebo 

byly náročné na předzpracování vstupních dat. 

Na základě provedené analýzy jsou zformulovány cíle práce. Jedním z nich je 

navrhnout smysluplná optimalizační kritéria a zformulovat plán obsazení kolejí jako 

optimalizační úlohu, sestavit matematický model úlohy a navrhnout metodu pro její řešení. 

Pozornost byla proto soustředěna na vývoj dostatečně přesného matematického modelu 

a na výběr a implementaci vhodné řešící metody, která by byla schopná za rozumný výpočetní 

čas získat optimální, anebo alespoň dobré řešení ve smyslu zvolených kritérií. Tyto 

požadavky splňuje metoda local branching, která byla v kombinaci s metodou větví a hranic 

pro řešení sestavených matematických modelů použita. 

Rozhodovací proměnné modelují rozhodnutí o přidělení vlaků ke koleji u nástupištní 

hrany a posuny časových poloh vlaků. Model obsahuje dvě účelové funkce. Řešení úlohy 

probíhá ve dvou krocích. V prvním z nich je řešena úloha s účelovou funkcí ve tvaru 

minimalizace odchylek v příjezdech a odjezdech vlaků do a z železniční stanice. Cílem je 

dosažení nejlepší hodnoty vážených součtů odchylek. V druhém kroku je řešen analogický 

model, v němž je změněna účelová funkce do tvaru maximalizace vhodnosti přidělení koleje 

u nástupištní hrany vlaku. Cílem je přidělit vlaku co nejvhodnější kolej, přičemž nejvhodnější 
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je požadovaná kolej, potom kolej u stejného nástupiště, dále kolej, na kterou vede vlaková 

cesta s co nejmenším počtem výhybek. Zároveň je do modelu přidána podmínka, která zajistí, 

že nalezené řešení nebude mít horší kvalitu měřenou hodnotou první účelové funkce. Od 

nalezeného řešení očekáváme, že vlaky budou do železniční stanice přijíždět s minimálními 

odchylkami oproti jízdnímu řádu, a že budou přiděleny k nejvhodnějším nástupištím a to při 

splnění bezpečnostních předpisů a respektování infrastruktury kolejiště. 

Matematický model byl verifikován na reálných vstupních datech ze železniční stanice 

Praha hlavní nádraží ve stavu platném pro GVD 2004/2005. Mezi klíčové vstupní údaje patří 

seznam vlaků s určením plánované koleje, seznam dvojic přípojných vlaků, seznam 

přípustných kolejí pro jednotlivé vlaky a seznam vzájemně kolizních vlakových cest. 

První experimenty ukázaly, že model obsahuje vysoký počet proměnných, což se 

negativně projeví na době jeho řešení softwarem, proto je výhodné plánovací období (1 den) 

dekomponovat na dílčí časové úseky. Byla navržena a realizována řada experimentů 

s modely. Cílem bylo verifikovat plán obsazení kolejí sestavený pro Prahu hlavní nádraží 

platný v období GVD 2004/2005 a to ve variantě při normální a zkrácené době na přestup. 

Dále bylo získáno a porovnáno řešení získané bez dekompozice plánovacího období, 

analyzována citlivost účelové funkce na přestupní dobu mezi vlaky a porovnáno řešení 

získané metodou větví a hranic s řešením získaným metodou local branching. Bylo 

potvrzeno, že plán obsazení kolejí navržený expertem vykazuje nedostatky, které byly 

modelem jednak identifikovány a také byla modelem navržena konkrétní opatření v posunech 

časových poloh vlaků. 

Z dosažených výsledků je možno usuzovat, že matematický model je plně funkční a 

poskytuje výsledky, které je možno prohlásit za relevantní. Matematický model je možno 

použít v praxi při tvorbě pomůcky grafikonu vlakové dopravy – plánu obsazení kolejí ve 

stanici. 
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8.1 Přínosy práce pro rozvoj vědního oboru a doporučení pro další postup 

ve výzkumu 

Navržený matematický model pro tvorbu a verifikaci plánu obsazení kolejí přináší 

oproti všem ostatním známým přístupům komplexní pohled na organizaci vlakové dopravy 

v železničních stanicích. V dříve publikovaných přístupech nejsou zohledněny některé 

důležité aspekty organizace vlakové dopravy ve stanici. Jednou ze základních funkcí 

železniční stanice je realizace přestupních vazeb mezi vlaky, což je dáno tím, že v některých 

stanicích dochází ke styku dvou a více železničních tratí. Proto je možno k zásadním 

přínosům práce zařadit zohlednění přestupních vazeb mezi vlaky jako důležitého aspektu 

železniční dopravy, který byl v dosud publikovaných přístupech ignorován nebo zohledněn 

jen okrajově. Klíčovým parametrem každého vlaku je jeho důležitost, jež je dána jeho 

kategorií. Je zjevné, že včasná jízda dálkového mezinárodního vlaku má vyšší prioritu než 

jízda vlaku obsluhujícího místní region, přesto tuto důležitou otázkou výzkumníci ve svých 

dřívějších modelech a přístupech nezohlednili. Model uvedený v této práci kategorie vlaků 

rozlišuje a každému jednotlivému vlaku přiřazuje příslušnou váhu danou jeho důležitostí. 

Algoritmy použité pro řešení modelu s cílem získat optimální řešení (simplexový, větví 

a hranic) je možno označit za standardní. Naproti tomu matematické heuristiky, mezi které 

patří také local branching, se vyvíjejí jen v posledním desetiletí. Provedené experimenty s 

modelem ukázaly na vysokou efektivitu a rychlost metody local branching při hledání řešení 

praktické úlohy s velkým počtem proměnných a podmínek, kde klasický přístup nedokázal 

najít dobré řešení za rozumnou dobu. Proto je vhodné její doposud ojedinělé použití rozšířit. 

Další výzkum v oblasti řešené v disertační práci by měl být směrován k unifikaci využití 

jednotlivých prvků infrastruktury stanice, zejména kolejí. Cílem je sestavit matematický 

model, který by respektoval vytížení jednotlivých staničních kolejí a generoval plán odolný 

vůči poruchám (nepředvídaným odchylkám v jízdách vlaků). Prvním krokem k dosažení 

tohoto cíle je sestavení simulačního modelu provozu v železniční stanici, pro který je potřeba 

znát nejen plánovaný příjezd každého vlaku, ale také zákonitosti, kterými se řídí zpoždění 

vlaků při příjezdu do stanice. Jedná se o specifikaci rozdělení pravděpodobnosti, jímž je 

možné aproximovat zpoždění vlaků přijíždějících z jednotlivých směrů. Tento přípravný krok 

již byl v předložené práci proveden (viz kapitola 6.6). Na základě sestavení tzv. robustního 

plánu je možno předpokládat, že stanice bude schopna absorbovat (alespoň částečně) časové 

odchylky a zabrání tak jejich šíření do okolní železniční sítě.  
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8.2 Přínosy práce pro praxi 

V České republice nejsou v současné době používány správcem železniční 

infrastruktury SŽDC s.o. nástroje pro sofistikovanou tvorbu plánu obsazení kolejí v železniční 

stanici. Tvorba plánu probíhá pouze na základě zkušeností experta, jenž plán sestavuje. Každý 

z těchto expertů může při tvorbě plánu postupovat jinými metodami, proto se kvalita 

výsledného plánu může lišit v  jednotlivých železničních stanicích, pro něž byl plán vytvořen 

různými experty. Navržený matematický model sjednocuje metodiku tvorby a verifikace 

plánu obsazení kolejí.  

Při hledání kvalitního plánu pomocí navrženého modelu se nespoléháme pouze na 

znalosti experta, ale využíváme algoritmů, které zaručují nalezení optimálního řešení ve 

smyslu zvolených kritérií (simplexová metoda, metoda větví a hranic), nebo algoritmů, které 

sice nalezení optimálního řešení nezaručují, ale pracují rychle a lze předpokládat, že navržené 

řešení nebude příliš vzdáleno od optima (local branching). 

V případě, že se uživateli (správci infrastruktury) podaří automatizovat pořizování 

vstupních údajů pro matematický model, umožňuje navržený postup pro tvorbu a verifikaci 

plánu významným způsobem omezit lidskou práci a urychlit tvorbu plánů. 

Je pravděpodobné, že pomocí matematického modelu se podaří pravidelně vytvářet 

plány obsazení kolejí, které budou kvalitnější, než ty současné. Aplikace těchto kvalitních 

plánů do praxe umožní lépe využívat železniční infrastruktury, zvýšit propustnost 

železničních stanic, což povede k vyšší ekonomické rentabilitě všech druhů společností 

podnikajících v železniční dopravě: 

 správce infrastruktury bude schopen nabídnout dopravcům vyšší kapacitu 

dopravní cesty, která mu může v případě zájmu dopravců přinést vyšší výnosy, 

 dopravce bude schopen nabídnout vyšší počet spojů obecně i v čase zvýšené 

poptávky, 

 cestující bude profitovat z kvalitnější organizace vlakové dopravy ve stanici tím, 

že budou zkráceny vzdálenosti mezi přípojnými vlaky, dopravce jim bude 

schopen nabídnout vyšší počet spojů apod. 
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Příloha č. 1 

Matematický model v kódu Mosel 

Model Stanice (1. účelová funkce) 

uses "mmxprs","mmsystem";  

parameters 

  ! plánovací období 

  t1 = 900 ! 15:00 

  t2 = 1080 ! 18:00 

  Obsad_start = "Obsad_15 v4.txt"  

   

  total_time_limit = 1800 

 

  ! technologické konstanty [min] 

  T_ad = 2 

  T_max = 10 

  T_Cn = 15 

  T_h = 2  

  T_min = 3  

  end-parameters 

 

declarations 

  ! infrastruktura 

  PT = {"32","30","28","26","24","22","20","16","14","12","8","2","1","7","9","11","13a"}  

  ET = {"V","Vs1","Vs2","Vs3","Vs5","Pv1","Pv2","Hr"}  

 

  ! vlaky 

  t_n: array(range) of integer 

  t_Pa: array(range) of integer  

  t_Pd: array(range) of integer  

  t_s: array(range) of integer  

  t_a: array(range) of integer  

  t_pt: array(range) of string  

  t_it: array(range) of string  

  t_ot: array(range) of string  

  w: array(range) of integer  

  K: array (range) of set of string  

  a: dynamic array(ET,PT,ET,PT) of boolean  

  D: dynamic array(ET,PT) of integer  

  PT_: array(PT) of set of string  
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  ! pomocné proměnné 

  V: set of integer  

  UB: real 

  cas_h_prichod, cas_min_prichod, cas_h_odchod, cas_min_odchod, cas_h_pobyt, 

cas_min_pobyt: integer; 

  n: integer  

  kolaj, kolaj_s, kolaj_t1, kolaj_t2, druh: string 

  poc,  

  i_vlak,  

  vlak, vlak1, vlak2, cas, cas1, cas2, meskanie, Pa: integer 

  start_time: real 

   pos1, pos2: integer 

 kolaje: string 

 sep = "," 

end-declarations 

 

! počet vyhybek 

initializations from "D2.txt" 

  D 

end-initializations  

 

initializations from "Kolizie.txt" 

  a 

end-initializations 

 

M := 1440  

   

PT_("32") := {"30"} 

PT_("30") := {"32"} 

PT_("28") := {"26"} 

PT_("26") := {"28"} 

PT_("24") := {"22"} 

PT_("22") := {"24"} 

PT_("20") := {"16"} 

PT_("16") := {"14","20"} 

PT_("14") := {"16"} 

PT_("12") := {} 

PT_("8") := {"2"} 

PT_("2") := {"8"} 

PT_("1") := {"7"} 

PT_("7") := {"1"} 

PT_("9") := {"11","13a"} 

PT_("11") := {"9","13a"} 

PT_("13a") := {"9","11"} 
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forward function id_vlak(pa_vlak: integer):integer 

 

! seznam vlaků 

fopen("Vlaky_0-24_bez12.txt",F_INPUT)  

  readln;  

  n := 0; 

  while (not iseof) do 

    

readln(vlak1,vlak2,cas_h_prichod,":",cas_min_prichod,cas_h_odchod,":",cas_min_odchod,ca

s_h_pobyt,":",cas_min_pobyt, 

     kolaj_s,kolaj_t1,kolaj_t2,druh,kolaje) 

    prichod := cas_h_prichod*60+cas_min_prichod 

    odchod := cas_h_odchod*60+cas_min_odchod 

    if ((prichod >= t1) and (prichod <= t2)) or ((odchod >= t1) and (odchod <= t2)) then 

     n+=1 

     ! pro vlaky, které přijíždějí před 00:00 

     if odchod < prichod then 

      prichod := prichod - 1440 

     end-if  

     t_Pa(n) := prichod 

      

     ! pro vlaky, které odjíždějí po 24:00 

            if odchod < prichod then 

      odchod := odchod + 1440 

     end-if  

     t_Pd(n) := odchod  

      

     t_s(n) := cas_h_pobyt*60+cas_min_pobyt  

     t_pt(n) := kolaj_s 

     t_it(n) := kolaj_t1 

     t_ot(n) := kolaj_t2 

     case druh of 

     "Os": w(n) := 1 

     "Sp": w(n) := 2 

     "R":  w(n) := 3 

     "Ex": w(n) := 4 

     "IC": w(n) := 5 

     "EC": w(n) := 6 

     "SC": w(n) := 7 

     else w(n) := 1 

  end-case 

    

  K(n) := {t_pt(n)}  
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     kolaje := kolaje + sep 

     pos1 := -1 

     while (findtext(kolaje,sep,pos1+2) > 0) do 

   pos2 := findtext(kolaje,sep,pos1+1); 

   kolaj := substr(kolaje, pos1+1, pos2-1) ! k je cislo kolaje 

   K(n) += {kolaj} 

   pos1 := pos2      

     end-do 

  finalize(K(n)) 

   

  if vlak1 = 0 then  

      t_n(n) := vlak2 

  else  

      t_n(n) := vlak1 

  end-if  

 end-if 

  end-do 

fclose(F_INPUT) 

 

declarations 

  U = 1..n  

  p: dynamic array(U,PT) of real;  

  W: array (U) of set of integer  

  s_min, s_max: array(U) of integer;  

  s: dynamic array(U,PT) of integer;   

   

! matematické proměnné 

  x: dynamic array(U,PT) of mpvar 

  y_aa, y_ad, y_da, y_dd: dynamic array(U,U) of mpvar 

  u, v: array(U) of mpvar  

end-declarations 

 

! obsazení kolejí na začátku plánovacího období  

fopen(Obsad_start,F_INPUT)  

V := {} 

while (not iseof) do 

 readln(vlak,kolaj,prichod,odchod)   

 forall(i in U | t_n(i) = vlak) do 

  V += {i} 

  v(i) >= odchod 

        v(i) <= T_max  

        u(i) = prichod 

        create(x(i,kolaj)) 

  x(i,kolaj) = 1  
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  p(i,kolaj) := 1 

  break 

 end-do 

end-do 

fclose(F_INPUT) 

 

forall (i in U-V) do 

 s_min(i) := M 

 s_max(i) := 0 

    forall(k in K(i)) do  

  s(i,k) := D(t_it(i),k) + D(t_ot(i),k) 

  if s(i,k) < s_min(i) then 

   s_min(i) := s(i,k) 

  end-if 

  if s(i,k) > s_max(i) then 

   s_max(i) := s(i,k) 

  end-if 

    end-do 

    forall(k in K(i)) do  

    create(x(i,k)) 

  x(i,k) is_binary 

  if k = t_pt(i) then 

   p(i,k) := 1 

  elif k in PT_(t_pt(i)) then 

   p(i,k) := 0.9 

  else 

   p(i,k) := 0.8*(s_max(i)-s(i,k))/(s_max(i)-s_min(i)) 

  end-if 

 end-do 

    sum(k in K(i)) x(i,k) = 1 

end-do 

 

! přípojné vlaky k přijíždějícím vlakům 

forall(i in U) W(i) := {} 

fopen("Pripoj2.txt",F_INPUT) 

  while (not iseof) do 

    read(vlak2,poc) 

    id_i := id_vlak(vlak2) 

    forall(k in 1..poc) do 

     read(vlak1) 

       id_j := id_vlak(vlak1) 

       if (id_j in U) and (id_i in U) then 

        W(id_j) += {id_i} 

       end-if   
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    end-do 

  end-do 

fclose(F_INPUT) 

 

! podmínky pro příjezd a odjezd vlaků 

forall(i in U-V) do 

    u(i) <= T_max 

    t_Pd(i) + v(i) >= t_Pa(i) + u(i) + T_min  

    v(i) <= T_max 

end-do  

 

! přípojné vlaky 

forall(j in U) 

 forall(i in W(j)) 

  t_Pd(i) + v(i) >= t_Pa(j) + u(j) + T_Cn  

 

! deklarace proměnných y(i,j) 

forall (i in U) do 

  forall(j in i+1..n) do 

    ! if abs(t_Pa(i)-t_Pa(j)) <= T_max then  

    create(y_aa(i,j)) 

    if t_it(i)=t_it(j) then  

      if t_Pa(i) <= t_Pa(j) then  

      y_aa(i,j) = 1 

       else 

         y_aa(i,j) = 0 

       end-if   

     else  

       y_aa(i,j) is_binary 

     end-if 

     !end-if 

      if abs(t_Pa(i)-t_Pd(j)) <= T_max then 

     create(y_ad(i,j)) 

       y_ad(i,j) is_binary 

       if (t_it(i)=t_ot(j)) and (t_Pa(i) = t_Pd(j)) then  

      y_ad(i,j) = 1 

     end-if 

     end-if 

   if abs(t_Pd(i)-t_Pa(j)) <= T_max then 

        create(y_da(i,j)) 

       y_da(i,j) is_binary 

       if (t_ot(i)=t_it(j)) and (t_Pd(i) = t_Pa(j)) then  

      y_da(i,j) = 0 

       end-if 
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     end-if 

    if abs(t_Pd(i)-t_Pd(j)) <= T_max then 

   create(y_dd(i,j)) 

     y_dd(i,j) is_binary 

    end-if 

  end-do 

end-do 

 

forall(i in 1..n-1, j in i+1..n) do 

  if abs(t_Pa(i)-t_Pa(j)) <= T_max then  

    forall(ki in K(i),kj in K(j) |  

        exists(a(t_it(i),ki,t_it(j),kj)) or exists(a(t_it(j),kj,t_it(i),ki)) or (t_it(i)= t_it(j))) do 

   t_Pa(j) + u(j) >= t_Pa(i) + u(i) + T_h - M*(1-y_aa(i,j)) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   t_Pa(i) + u(i) >= t_Pa(j) + u(j) + T_h - M*y_aa(i,j) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   end-do 

  end-if 

  if abs(t_Pa(i)-t_Pd(j)) <= T_max then 

     forall(ki in K(i),kj in K(j) |  

        exists(a(t_it(i),ki,t_ot(j),kj)) or exists(a(t_ot(j),kj,t_it(i),ki)) or (t_it(i)= t_ot(j))) do  

   t_Pd(j) + v(j) >= t_Pa(i) + u(i) + T_h - M*(1-y_ad(i,j)) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   t_Pa(i) + u(i) >= t_Pd(j) + v(j) + T_h - M*y_ad(i,j) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   end-do 

  end-if 

  if abs(t_Pd(i)-t_Pa(j)) <= T_max then 

     forall(ki in K(i),kj in K(j) |  

        exists(a(t_ot(i),ki,t_it(j),kj)) or exists(a(t_it(j),kj,t_ot(i),ki)) or (t_ot(i)= t_it(j))) do  

   t_Pa(j) + u(j) >= t_Pd(i) + v(i) + T_h - M*(1-y_da(i,j)) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   t_Pd(i) + v(i) >= t_Pa(j) + u(j) + T_h - M*y_da(i,j) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   end-do 

  end-if 

  if abs(t_Pd(i)-t_Pd(j)) <= T_max then 

     forall(ki in K(i),kj in K(j) |  

        exists(a(t_ot(i),ki,t_ot(j),kj)) or exists(a(t_ot(j),kj,t_ot(i),ki)) or (t_ot(i)= t_ot(j))) do  

t_Pd(j) + v(j) >= t_Pd(i) + v(i) + T_h - M*(1-y_dd(i,j)) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

 t_Pd(i) + v(i) >= t_Pd(j) + v(j) + T_h - M*y_dd(i,j) - M*(1-x(i,ki)) - M*(1-x(j,kj)) 

   end-do 

  end-if 

! podmínky pro obsazenost kolejí 

  forall(k in K(i)*K(j)) do  

   t_Pa(j) + u(j) >= t_Pd(i) + v(i) + T_ad - M*(1-y_aa(i,j)) - M*(1-x(i,k)) - M*(1-x(j,k)) 

   t_Pa(i) + u(i) >= t_Pd(j) + v(j) + T_ad - M*y_aa(i,j) - M*(1-x(i,k)) - M*(1-x(j,k)) 

  end-do 

 

end-do 
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Cas := sum(i in U-V)w(i)*u(i) + sum(i in U)w(i)*v(i) 

 

node_time_limit := 300 ! 5 min 

kk := 10 

dv_max := 5 

Nek := 1e8 

 

rhs := Nek 

bestUB := Nek 

UB := Nek 

TL := Nek 

opt := true 

first := true 

dv := 0; 

ipod := 0  

 

declarations 

  x_bar, x_best: dynamic array(U,PT) of boolean 

  u_best, v_best: array(U) of real  

end-declarations 

forall(i in U,k in K(i)) do 

  create(x_bar(i,k)) 

  create(x_best(i,k)) 

end-do 

 

start_time := gettime 

 

! local branching 

repeat 

 if (rhs < Nek) then 

  ipod+=1 

  podm(ipod) := sum(i in U,k in K(i) | x_bar(i,k))(1-x(i,k))<= rhs 

 end-if 

 elapsed_time := gettime - start_time 

 if total_time_limit - elapsed_time < TL then 

  TL := total_time_limit - elapsed_time 

 end-if 

 setparam("mmxprs.XPRS_MAXTIME",-TL) 

 if first then 

  setparam("mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL",1) 

 else 

  setparam("mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL",0)  

 end-if 
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 writeln("UB = ",UB) 

 LimitUB := Cas <= UB-1 

 minimise(Cas) 

 TL := node_time_limit 

 stat := getparam("mmxprs.XPRS_mipstatus") 

 if stat = XPRS_MIP_OPTIMAL then 

  writeln("Status: OPTIMAL") 

  UB := getobjval 

  writeln("Time [s]: ",strfmt(gettime-start_time,6,2)) 

  if UB < bestUB then 

   writeln("best UB: ",getobjval) 

   bestUB := UB 

   forall(i in U) do 

    u_best(i) := getsol(u(i)) 

     v_best(i) := getsol(v(i)) 

     forall(k in K(i)) x_best(i,k) := getsol(x(i,k)) > 0 

   end-do 

  end-if 

  if rhs = Nek then break 

  end-if 

  podm(ipod) := sum(i in U,k in K(i) | x_bar(i,k))(1-x(i,k))>= rhs+1 

  first := false   

  forall(i in U,k in K(i)) x_bar(i,k) := getsol(x(i,k)) > 0 

  rhs := kk 

 end-if 

 if stat = XPRS_MIP_INFEAS then 

  writeln("Status: INFEASIBLE") 

  if rhs = Nek then break 

  end-if 

  podm(ipod) := sum(i in U,k in K(i) | x_bar(i,k))(1-x(i,k))>= rhs+1 

  dv := 1 

 end-if 

 if stat = XPRS_MIP_SOLUTION then 

  writeln("Status: SOLUTION") 

  if rhs < Nek then 

   if first then 

    if ipod > 0 then ipod-=1 

    end-if 

   else 

    podm(ipod) := sum(i in U,k in K(i) | x_bar(i,k))(1-x(i,k))>= 1 

   end-if 

  end-if 

  UB := getobjval 

  writeln("Time [s]: ",strfmt(gettime-start_time,6,2)) 
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  if UB < bestUB then 

   writeln("Best UB: ",getobjval) 

   bestUB := UB 

   forall(i in U) do 

    u_best(i) := getsol(u(i)) 

     v_best(i) := getsol(v(i)) 

     forall(k in K(i)) x_best(i,k) := getsol(x(i,k)) > 0 

   end-do 

  end-if 

  first := false   

  forall(i in U,k in K(i)) x_bar(i,k) := getsol(x(i,k)) > 0 

  rhs := kk 

 end-if 

 if stat = XPRS_MIP_NO_SOL_FOUND then 

  writeln("Status: NO_SOL_FOUND") 

  if ipod > 0 then ipod-=1 

  end-if 

  rhs := ceil(rhs/2) 

 end-if 

until (gettime-start_time > total_time_limit) or (dv > 0) 

elapsed_time := gettime - start_time 

if total_time_limit > elapsed_time then 

 TL := total_time_limit - elapsed_time 

 first := false 

 setparam("mmxprs.XPRS_MAXTIME",-TL) 

 setparam("mmxprs.XPRS_MAXMIPSOL",0)  

 UB := bestUB 

 LimitUB := Cas <= UB-1 

 minimise(Cas) 

 stat := getparam("mmxprs.XPRS_mipstatus") 

 writeln("Time [s]: ",strfmt(gettime-start_time,6,2)) 

 if ((stat = XPRS_MIP_SOLUTION) or (stat = XPRS_MIP_OPTIMAL)) and 

(getobjval < bestUB) then 

  writeln("Best UB: ",getobjval) 

  bestUB := getobjval 

  forall(i in U) do 

   u_best(i) := getsol(u(i)) 

    v_best(i) := getsol(v(i)) 

    forall(k in K(i)) x_best(i,k) := getsol(x(i,k)) > 0 

  end-do 

 end-if 

end-if  

! konec local branching 
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!branch and bound  

(buď je součástí modelu algoritmus pro local branching, nebo algoritmus pro exaktní řešení)  

setparam("mmxprs.XPRS_MAXTIME",-total_time_limit) 

minimise(Cas) 

stat := getparam("mmxprs.XPRS_mipstatus") 

if ((stat = XPRS_MIP_SOLUTION) or (stat = XPRS_MIP_OPTIMAL)) and (getobjval < 

bestUB) then 

 writeln("Best UB: ",getobjval) 

 bestUB := getobjval 

 forall(i in U) do 

  u_best(i) := getsol(u(i)) 

   v_best(i) := getsol(v(i)) 

   forall(k in K(i)) x_best(i,k) := getsol(x(i,k)) > 0 

 end-do 

end-if 

!konec exaktního řešení 

 

writeln("Objective function: ",bestUB) 

writeln("Time [s]: ",strfmt(gettime-start_time,6,2)) 

!forall(k in K(vlak)) writeln(vlak," na koľaj ",k,", koef. p: ",p(vlak,k)) 

writeln("Priradenie vlakov na iné koľaje:") 

forall(i in U-V) do 

  vlak := t_n(i) 

  forall(k in K(i) | (x_best(i,k)) and (k <> t_pt(i))) writeln(vlak," na koľaj ",k) 

end-do  

writeln("Zdržanie vlakov na vstupe: ", sum(i in U-V)u_best(i), " min") 

forall(i in U-V) do 

  vlak := t_n(i) 

  if (u_best(i) > 0) then 

   writeln(vlak,": ",u_best(i), " min, w = ",w(i)) 

  end-if  

end-do   

writeln("Meškanie vlakov pri odchode: ",sum(i in U)v_best(i), " min") 

forall(i in U) do 

  vlak := t_n(i) 

  if (v_best(i) > 0) then 

    writeln(vlak,": ",v_best(i), " min, w = ",w(i)) 

  end-if   

end-do  

writeln  

 

function id_vlak(pa_vlak: integer):integer 

 forall(i in U) do 

  if t_n(i) = pa_vlak then 
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   returned := i 

   break 

  end-if 

 end-do 

end-function 

end-model 

 

 

Model Stanice (2. účelová funkce) 

Model se liší pouze přidáním dodatečné podmínky (24)   best

Ui

iii fvuc 1


 a účelovou 

funkcí ve tvaru maximalizace vhodnosti přidělení koleje vlaku. 
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Příloha č. 2 

Conclusion of the Dissertation Thesis 

The dissertation thesis deals with the organization of train traffic at the railway station, 

specially the allocation of station tracks at the platform edge to an incoming train. The basic 

decision problem lies in the allocation of train to track in such way to minimize time 

differences in train journeys in comparison to train traffic diagram and to minimize the 

deviations from the track occupancy plan in the station. 

The aim is to design meaningful optimization criteria and to formulate track occupancy 

plan as an optimization problem, create a mathematical model of the problem and propose a 

method for its solution. The first step is to analyse the current state of research of the issue in 

order to meet the objectives of the thesis. Attention is focussed on the static plans that take 

into account the pre-determined conditions intended by timetables and then on the dynamic 

plans, which reflect deviations from the timetable in real time. The analysis reveals some 

defects of previously published approaches of solving the discussed problem. Published 

approaches did not distinguish different train’s importance specified by their categories, as 

well as connecting links between trains. Most of algorithms aren’t suitable especially because 

of the potentially large number of variables and a long computational time. Attention is 

therefore focused on the selection of a suitable solving method that would be capable of 

obtaining optimal solution in a reasonable computational time in terms of selected criteria or 

at least to obtain solution which is not too far from the optimal one. These requirements are 

relatively well meet by the local branching method, which is used in combination with the 

branch and bound method and the simplex algorithm. 

The decision variable models a decision on the allocation of trains to the track at the 

platform edge. The model includes two objective functions. Solving procedure is done in two 

steps. The first one is about solving problem with the objective function minimizing 

deviations in arrivals and departures of trains to and from the railway station. The aim is to 

achieve the best value of weighted sum of the deviations. The second step is about solving the 

analogous model in which is modified the objective function in a form of maximizing the 

suitability of allocating a track to a train. The aim is to allocate a train to the best track. The 

most desired is the required track, then a track at the same platform, and then a track to which 

leads a train route with the smallest number of switches. At the same time a condition is add 
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to the model, which ensures that the solution will have not worse quality measured with the 

value of the first objective function. Since the solution is found, we expect that trains will 

arrive at the railway station with minimal deviation from the timetable, and that they will be 

assigned to the most appropriate platforms and all of the specified limiting conditions will be 

fulfilled. 

The mathematical model is verified on real input data from the railway station Prague 

Main Station in the state valid for timetable 2004/2005. The key input data includes a list of 

trains with the determination of a required track, list of pairs of trains, which are in 

connection, list of permitted tracks for individual trains and a list of train routes in conflict. 

The first experiments show that the model contains a large number of variables, which 

extend the computational time, so it is convenient to decompose planning period (one day) 

into sub-periods. There are designed and implemented a number of experiments with models. 

The main experiment is to verify the track occupancy plan composed for Prague M. S. valid 

for timetable 2004/2005. It is also analysed solution obtained without decomposition of the 

planning period, analysed the sensitivity of the objective function to time of train change and 

compared solutions obtained by the branch and bound method with the solution obtained by 

the local branching. It is confirmed that the track occupancy plan designed by an expert has 

defects that have been identified and the model proposed specific changes in the track 

occupancy plan and the timetable. 

With the help of obtained results it can be concluded that the mathematical model is 

fully functional and provides results that may be declared as relevant. The mathematical 

model can be used in practice as a functional aid in the process of creation track occupancy 

plan in the railway station. 


