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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Rosek, O. Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy na úseku Šumperk – Velké 
Losiny. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, 2010, 163 stran. Diplomová práce, vedoucí Teichmann, D. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou časové koordinace autobusových spojů na úseku 
Šumperk – Velké Losiny. V úvodu jsou zpracovány vstupní podklady, podle kterých se určí 
možné časové posuny jednotlivých spojů a sestaví matematické modely časové koordinace. 

 

Pro řešení sestavených modelů je použit optimalizační program Xpress-IVE, který na základě 
sestavených matematických modelů navrhne optimální řešení. Na základě výsledků 
z programu Xpress-IVE byly provedeny změny v turnusových příkazech řidičů a změny 
v jízdních řádech jednotlivých spojů. 

 

 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

Rosek, O. Public mass transportion system in section Šumperk city – Velké Losiny city time 
coordination. Ostrava: Institute of transport, Faculty of mechanical engineering College 
mining – Technical university of Ostrava, 2010, 163 pages. The diploma thesis, supervisor 
Teichmann, D. 

 

The diploma thesis deal with problems of time coordination bus connection on section 
Šumperk city – Velké Losiny city. In introduction are processed input groundworks, 
according to which designating shift in time of single connections and put together 
mathematical model of time coordination. 

 

To solving put together models is used optimization programme Xpress-IVE that the on the 
grounds put together mathematical models suggests optimum solving on the grounds results 
from programme Xpress-IVE were to be effected changes in tour's orders drivers and changes 
in timetable single connections.  

 

 

 



8 
 

Obsah 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 10 

1 Úvod ...................................................................................................................................... 11 

2 Definování problému a formulace cílů práce ........................................................................ 12 

3 Teoretická východiska řešení – charakteristika a výběr vhodného řešícího aparátu ............. 14 

3.1 Stručná charakteristika řešícího aparátu ......................................................................... 14 

3.2 Exaktní formulace řešeného problému ........................................................................... 18 

3.3 Přehled matematických modelů pro časovou koordinaci spojů na úsecích dopravní sítě
 .............................................................................................................................................. 19 

3.2.1 Jednosměrná časová koordinace .............................................................................. 20 

3.2.2 Obousměrná časová koordinace .............................................................................. 21 

4 Charakteristika řešeného úseku dopravní sítě ....................................................................... 24 

4.1 Autobusová doprava na řešeném úseku.......................................................................... 24 

4.1.1 Charakteristika spojů obsluhujících daný úsek v přepravním sedle ........................ 26 

4.2 Železniční doprava na řešeném úseku ............................................................................ 29 

4.2.1 Charakteristika spojů obsluhujících daný úsek v přepravním sedle ........................ 30 

5 Analýza podkladů pro optimalizační výpočet ....................................................................... 34 

5.1 Popis základních pojmů vyskytujících se v turnusových příkazech řidičů .................... 36 

5.2 Možné úpravy turnusových příkazů řidičů ..................................................................... 38 

6 Tvorba matematického modelu pro řešení úlohy a realizace optimalizačního výpočtu........ 57 

6.1 Tvorba matematických modelů pro řešený úsek ............................................................ 57 

6.1.1 Varianta I MM - jednosměrná časová koordinace ve směru Šumperk – Velké 
Losiny ............................................................................................................................... 57 

6.1.2 Varianta I MM – jednosměrná časová koordinace ve směru Velké Losiny – 
Šumperk ............................................................................................................................ 58 

6.1.3 Varianta II MM - jednosměrná časová koordinace ve směru Šumperk - Velké 
Losiny ............................................................................................................................... 59 

6.1.4 Varianta II MM Maximalizace minimálního rozdílu mezi doby odjezdů spojů 
Velké Losiny – Šumperk .................................................................................................. 60 

6.1.5 Varianta III MM - obousměrná časová koordinace ................................................. 60 

6.1.6 Varianta IV MM – obousměrná časová koordinace ................................................ 61 

6.2 Realizace optimalizačního výpočtu ................................................................................ 63 

6.2.1 Realizace optimalizačního výpočtu pro variantu I MM - jednosměrná koordinace 
Šumperk – Velké Losiny .................................................................................................. 63 

6.2.2 Varianta I MM - jednosměrná koordinace  Velké Losiny - Šumperk ..................... 65 



9 
 

6.2.3 Varianta II MM - jednosměrná koordinace Šumperk – Velké Losiny .................... 66 

6.2.4 Varianta I MM - jednosměrná koordinace Velké Losiny – Šumperk ..................... 68 

6.2.5 Varianta III MM – obousměrná časová koordinace ................................................ 70 

6.2.6 Varianta IV MM – obousměrná časová koordinace ................................................ 73 

7 Zhodnocení dosaženého řešení a formulace souvisejících doporučení ................................. 77 

7.1 Analýza vlivů navržených změn na turnusové příkazy řidičů ........................................ 78 

7.2 Provedené změny ............................................................................................................ 79 

7.2.1 Změny v turnusových příkazech řidičů ................................................................... 79 

7.2 Analýza vlivů navržených změn v jízdních řádech ........................................................ 94 

7.2.2 Změny v jízdních řádech ......................................................................................... 94 

7.3 Hodnocení návaznosti nových poloh spojů na spoje obsluhující jiné směry ................. 98 

7.3.1 Návaznost spojů MHD Šumperk na spoje odjíždějící ze Šumperka v řešeném úseku 
a době ................................................................................................................................ 98 

7.3.2 Návaznost meziměstských spojů na spoje odjíždějící ze Šumperka v řešeném úseku 
a době .............................................................................................................................. 103 

7.3.3 Návaznost meziměstských spojů na odjezdy spojů z Velkých Losin na řešeném 
úseku a době ................................................................................................................... 111 

8 Závěr .................................................................................................................................... 113 

Seznam použitých pramenů .................................................................................................... 114 

Přílohy .................................................................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

ai      maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné                  

           poloze (min) 

a�
�       maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve                  

           možné poloze ve směru 1 (min) 

a�
�       maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné                

           poloze ve směru 2 (min) 

d          minimální rozdíl mezi dvěma sousedními spoji (min) 

DPV    denní prohlídka vozidla 

GPS     lokalizační a navigační systém 

h         maximální rozdíl mezi dvěma sousedními spoji (min) 

MHD  městská hromadná doprava 

MM  matematický model 

tkm      tarifní kilometr 

Os       osobní vlak 

POD    pravidelná osobní doprava 

ŠPK    zkrácené označení města Šumperk 

ti         nejdříve možný odjezd i-tého spoje (min) 

t�
�         nejdříve možný odjezd i-tého spoje ve směru 1 (min) 

t�
�         nejdříve možný odjezd i-tého spoje ve směru 2 (min) 

xi     posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose (min) 

x�
�    posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose ve směru 1 (min) 

x�
�   posun i-tého spoje v kladném směru na časové ose ve směru 2 (min) 
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1 Úvod 

Veřejná hromadná osobní doprava by měla přinášet co nevyšší efekt k hospodářskému 

rozvoji v oblasti, kde je provozována. 

 

Význam hromadné osobní dopravy je založen na existenci faktu, že určité lidské 

činnosti a místa, ve kterých mohou lidé své potřeby realizovat, jsou od sebe vzdáleny. 

Z hlediska dopravního se hovoří o zdrojích a cílích přepravy. Zdroje a cíle přemísťování 

obyvatelstva jsou různé. Mohou jimi být například bydliště, místa zaměstnání, vzdělání, místa 

konání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí.  

 

Nároky uživatelů na služby poskytované ve veřejné hromadné dopravě jsou 

v současné době zcela jiné, než např. před dvaceti lety. Je to zejména proto, že se 

v podmínkách ČR zvyšuje stupeň automobilizace, což mj. vede k tomu, že lidé při cestování 

za realizací svých potřeb stále ve větší míře využívají individuální automobilovou dopravu.  

 

Aby zůstala veřejná hromadná osobní doprava i nadále alespoň částečně 

konkurenceschopnou, musí, podle svých možností, využívat výhod individuální automobilové 

dopravy. To znamená nabízet přepravu pohodlnou, s minimálním počtem přestupů, krátkou 

docházkovou vzdáleností k zastávkám, co nejkratší dobou čekání cestujícího při přestupech a 

mimo jiné také flexibilitu v čase. Flexibilitou v čase se rozumí stav, při kterém potenciálnímu 

cestujícímu při rozhodování se o výběru vhodného druhu dopravy, který využije, nevznikají 

významné časové ztráty. To je důležité především v období, kdy má přepravní nabídka nižší 

rozsah, tj. v období přepravních sedel, nebo ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a 

státem uznávaných svátcích. Pokud je to tedy vhodné, odstraňují se shluky spojů, nebo se 

snižují velké prodlevy mezi spoji. Při zavádění takových to opatření je však třeba přihlížet jak 

k požadavkům objednavatelů, tak k možnostem dopravců. 

 

Diplomová práce je zaměřena na časovou koordinaci spojů veřejné hromadné 

dopravy, které obsluhují zadaný úsek dopravní sítě ve vybrané denní době. Pro potřeby 

experimentální části práce byl vybrán úsek dopravní sítě Šumperk – Velké Losiny, ve kterém 

provozuje veřejnou hromadnou dopravu společnost Veolia Transport Morava a.s.. 
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2 Definování problému a formulace cílů práce 

 

Nejdříve bude provedena obecná formulace problému. V zadané dopravní síti jsou 

v zadané denní době provozovány spoje veřejné hromadné dopravy. Pro každý spoj 

obsluhující daný úsek je známa aktuální poloha odjezdu z uzlu (zastávky), prostřednictvím 

kterého spoj do řešeného úseku vstupuje. Polohy jednotlivých spojů jsou nerovnoměrně 

rozloženy v čase. Cílem je, na základě stanovených možných časových posunů pro jednotlivé 

spoje, rozhodnout o případných změnách v časových polohách spojů tak, aby se 

optimalizovala hodnota zvoleného optimalizačního kritéria. Při stanovení časových intervalů, 

ve kterých je možno se spoji posouvat, je nutno pochopitelně přihlížet k provozním 

možnostem dopravců, jejichž vozidla jednotlivé spoje obsluhují a také k zachování již 

existujících přestupních vazeb, které jsou cestujícími využívány.  

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, jedním z možných úseků dopravní sítě, ve kterém 

lze nastíněný problém řešit je úsek Šumperk – Velké Losiny, konkrétně Šumperk, autobusové 

stanoviště – Velké Losiny, hotel Praděd. Časová koordinace spojů bude prováděna 

v dopoledním přepravním sedle v pracovních dnech. V podmínkách jízdního řádu 2009/2010 

platného od 13. prosince 2009 do 11. prosince 2010. Časová nerovnoměrnost rozložení 

odjezdů spojů ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště směrem na zastávku Velké 

Losiny, hotel Praděd se v pracovní dny pohybuje od 10 minut až po 1 hodinu a 40 minut. 

V opačném směru, tj. ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd se nerovnoměrnost odjezdů 

autobusových spojů pohybuje od 24 minut až po 1 hodinu a 30 minut. Toto nerovnoměrné 

rozložení spojů se může jevit jako velice nevýhodné z pohledu cestujících. 

 

V časovém období přepravního sedla byl daný úsek dopravní sítě zadán po dohodě se 

společností Veolia Transport Morava.  

 

Diplomová práce je zaměřena na časovou koordinaci spojů veřejné hromadné 

dopravy, které obsluhují zadaný úsek dopravní sítě. Cílem je co nejrovnoměrněji rozdělit 

odjezdy spojů a při tom zajistit, aby byly v maximální možné míře zachovány již existující 

přestupy na ostatní spoje, byly dodrženy platné provozní a přepravní podmínky a legislativa. 
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Cílem práce je pomocí vhodného řešícího aparátu navrhnout co nejrovnoměrněji 

časové polohy spojů odjíždějících z krajních uzlů, prostřednictvím kterých spoje do úseků 

vstupují při zachování reálných omezení. 
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3 Teoretická východiska řešení – charakteristika a výběr vhodného řešícího 

aparátu 

 

Základní formulace řešeného problému byla provedena v kapitole 2 této práce. 

K řešení budou použity metody lineárního programování, z uvedeného důvodu bude kapitola 

věnovaná teoretickým východiskům rozdělena na dvě základní části a to na část týkající se 

stručné charakteristiky metod lineárního programování a následně matematické formulace 

problému vytvořené pro potřeby zvoleného řešícího aparátu. Lineární programování bylo 

k řešení zvoleno zejména proto, že díky rozvinuté softwarové podpoře umožňuje řešit úlohy 

značných rozsahů.  

 

K řešení sestavených lineárních modelů bude následně použito optimalizačního 

softwaru Xpress – IVE. 

 

3.1 Stručná charakteristika řešícího aparátu 

 

Podkapitola 3.1 byla zpracována na základě [Brožová, 2005] a [Rada, 2009]. 

V odborné literatuře je možno najít celou řadu definicí pojmu lineární programování, 

namátkově lze uvést: 

  

Podle [Brožová, 2005] je lineární programování odvětvím operačního výzkumu 

řešícím rozhodovací problémy, u kterých se jedná o určení intenzit realizace procesů, které 

probíhají nebo mohou probíhat v daných systémech. Při řešení musí být dodrženy všechny 

podmínky, které realizaci daných procesů ovlivňují, a hledá se vhodné řešení. 

 

Podle [Rada, 2009] se lineární programování zabývá optimalizací lineární cílové 

funkce, která je subjektem lineárních rovnic a nerovnic. Během řešení rozhodovacích 

problémů je nezbytné respektovat reálná omezení vyjádřená soustavou omezujících podmínek 

a předpokladů, při současném uplatnění požadavků na nalezení nejlepšího, tzv. optimálního 

řešení.  
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Lineární programování se tedy zabývá konstrukcemi matematických modelů, ve 

kterých se vyskytují pouze lineární závislosti a jejich řešením.  

 

Každý matematický model rozhodovacího problému, tj. i lineární model, musí mít 

zachovánu určitou strukturu. Skládá se ze dvou základních částí. První částí je soustava 

omezujících podmínek, druhou částí je účelová funkce.  

 

Soustava omezujících podmínek slouží v matematickém modelu k vymezení množiny 

přípustných řešení.  

 

Účelová funkce reprezentuje optimalizovanou veličinu – tzv. optimalizační kritérium. 

Cílem optimalizace je hledat extrém účelové funkce, tj. hledat řešení, ve kterém hodnota 

účelové funkce nabývá maxima nebo minima. Požadavek na určení typu hledaného extrému 

vyplývá z podstaty optimalizované veličiny. Je-li optimalizovanou veličinou zisk z výroby, 

potom cílem optimalizace bude jeho hodnotu maximalizovat. Jsou-li optimalizovanou 

veličinou náklady na výrobu, potom cílem optimalizace bude jejich hodnotu minimalizovat 

(některá optimalizační kritéria, např. zisk z výroby a náklady na výrobu jsou vzájemně 

zastupitelná). 

 

Pojem lineární programování se skládá ze dvou slov, která vystihují podstatu tohoto 

odvětví operačního výzkumu. Termín programování však nijak nesouvisí s programováním 

počítačů pomocí programovacího jazyka, má spíše význam z hlediska plánování a vytváření 

programů (scénářů) budoucího vývoje. 

  

 

Prvním krokem při využívání metod lineárního programování je sestavení 

matematického modelu. V odborné literatuře není možno najít přesný algoritmus, na základě 

kterého by bylo možno efektivně sestavovat matematické modely. V podstatě to ani není 

možné, s ohledem na variabilitu problémů, které se mají řešit. Byla však publikována alespoň 

určitá doporučení, z nichž je nejdůležitější uvést následující. Před konstrukcí matematického 

modelu musí být v prvé řadě definována jednotlivá rozhodnutí, která se od řešitele očekávají a  

jsou vyjádřena pomocí proměnných (ve vhodných jednotkách reálných veličin). Následně 

jsou prostřednictvím lineárních rovnic a nerovnic formulovány omezující podmínky 

zajišťující dodržení omezení vyplývající ze stanovených  reálných předpokladů. Určí se 
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hodnoty technicko-ekonomických koeficientů a jednotlivé kapacity, požadavky nebo bilanční 

nerovnováhy a poměry. Posledním krokem sestavy matematického modelu je formulace 

optimalizačního kritéria pomocí cenových koeficientů vyjadřujících výhodnost nebo 

nevýhodnost hodnot jednotlivých proměnných. 

 

Historie lineárního programování sahá až do poválečných let a je spojena hlavně se 

jmény George B. Dantziga, John von Neumanna, Leonida Kantoroviche. Po úvodním období 

rozvoje nastává určité období stagnace, které však končí na přelomu 80 a 90. let 20. století, 

kdy v důsledku nebývalého rozvoje výpočetní techniky začíná být možno pomocí lineárního 

programování řešit rozsáhlé úlohy. Výkonné optimalizační softwary totiž dnes běžně pracují 

s desetitisíci až statisíci proměnnými. Výrazně se zlepšila také řešitelnost nelineárních 

problémů, které je možno pomocí dodatečných podmínek a proměnných převést na problémy 

lineární.  

 

Problémy popsané pomocí modelů menších rozsahů (počet proměnných nesmí 

překročit tři) lze řešit graficky – geometrickou interpretací lineárních nerovnic, s využitím 

vlastností konvexních množin a grafickým sčítáním vektorů. Tato metoda se v praxi moc 

nepoužívá, jelikož se tak jednoduchá zadání vyskytují zřídka. Význam této metody je tak 

především teoretický. Grafický způsob řešení ovšem vyhovuje v případech, kdy je třeba 

osvětlit postup a princip řešení. Při grafickém řešení je množina přípustných řešení úlohy 

lineárního programování tvořena průnikem poloprostorů představujících zachování 

jednotlivých omezujících podmínek. 

 

Pro řešení větších a složitějších modelů existuje univerzální simplexová metoda 

založená na Jordanově eliminační metodě pro řešení soustavy lineárních rovnic – byla 

speciálně vyvinuta pro oblast lineárního programování.  

 

Lineární účelová funkce je znázorněna: 

*   přímkou – v případě, že je jen jedna proměnná, 

*   rovinou - v případě, že jsou dvě proměnné,  

*   nadrovinou - pokud je více proměnných než dvě. 
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Podmínkou řešitelnosti lineárních optimalizačních úloh je dodržení jednoho z následujících 

vztahů pro množinu přípustných řešení: 

* množina je prázdná – omezující podmínky jsou nekonzistentní (reálná omezení se 

vzájemně vylučují) – model nemá řešení, 

* množina je konvexní polyedr – lineární optimalizační model má optimální řešení, 

* množina je neomezená (množina je ve směru optimalizace neohraničená) – účelová funkce 

může v jednom směru na množině přípustných řešení nabývat libovolně malých nebo velkých 

hodnot. 

 

Typovými úlohami řešenými v běžně dostupných učebnicích lineárního programování 

jsou: 

* optimalizace výrobního procesu – jsou zadána jistá omezení výrobních kapacit a struktura 

výrobního parku, 

* alokační problémy – rozdělení nebo přiřazení zdrojů, skladů a spotřebitelů, 

* směšovací problémy – nalezení optimálního poměru složek ve směsi se zaručenými 

(optimálními) vlastnostmi, 

* problematika dělení materiálů s minimálním odpadem (zbytky) – tzv. řezné nebo dělicí 

plány, 

* distribuční problémy – optimalizace dodávek objemu zboží od primárního zdroje 

(výrobce) do skladů, ze skladů ke konečným zákazníkům. Nebo případně přímo od 

primárního zdroje (výrobce) ke konečnému spotřebiteli. 

 

Na metodách lineárního programování je však založeno řešení celé řady 

specializovaných úloh, v oblasti optimalizace dopravních procesů je možno čerpat z literatury 

[Černý, 1990]. 

 

Nyní již přistupme k přesnější formulaci řešené úlohy tak, jak je obvyklé v situacích, 

kdy se k řešení používá metod lineárního programování.  
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3.2 Exaktní formulace řešeného problému 

 

Je dána dopravní síť. Na této síti je definován úsek, který je předmětem optimalizace. 

Daný úsek je obsluhován množinou spojů I, přičemž tato množina se dále dělí na dvě 

podmnožiny, podmnožinu I1, která zahrnuje spoje obsluhující daný úsek v jednom směru, 

množina I2, která zahrnuje spoje obsluhující úsek ve směru opačném. Pochopitelně platí I1 ∪ 

I2=I. Pro každý spoj i 
 I je známa jeho aktuální poloha v čase a interval, ve kterém je možno 

s daným spojem v čase posouvat. Není-li možno se spoji posouvat v čase, je optimalizace 

bezpředmětná (nelze vyhledat efektivnější řešení). Předpokládejme, že tato varianta 

nenastane, tj. existuje minimálně jeden spoj i 
 I, se kterým je možno v čase posunovat. 

Obecně se předpokládá, že se spoji je možno po časové ose posouvat, jak v kladném, tak i 

v záporném směru, což z pohledu metod lineárního programování představuje závažný 

problém. V lineárním programování se totiž nepřipouští záporné hodnoty proměnných. Aby 

bylo možno dodržet požadavek lineárního programování na nezápornost proměnných, je 

nutno provést úpravu některých hodnot vstupujících do řešené úlohy. Nabízí se taková 

úprava, při které bude každý spoj před začátkem optimalizace posunut do nejdříve možné 

časové polohy a vytvoří se nový interval, ve kterém je možno se spojem posouvat v čase. 

Nový interval vznikne součtem hodnot kladných a záporných časových posunů jednotlivých 

spojů. Pro každý spoj i 
 I je tedy nově definován nejdříve možný čas odjezdu ti z uzlu, ve 

kterém koordinace probíhá a maximální dovolený časový posun ai. Jak je tedy patrné, je třeba 

dále určit uzel, ve kterém bude probíhat koordinace. Koordinace může probíhat jak v uzlu, 

prostřednictvím kterého spoje do úseku vstupují, tak v uzlu, ve kterém spoje daný úsek 

opouštějí. O skutečnosti, ve kterém uzlu bude koordinace probíhat, rozhoduje výhradně 

provozovatel – dopravce, případně objednavatel (např. krajský úřad, nebo obec).  

 

Do úlohy budou zavedeny proměnné modelující časové posuny jednotlivých spojů 

(jejich počet bude odpovídat počtu řešených spojů). Optimalizačním kritériem bude 

maximální (minimální) hodnota rozestupu mezi dvojicí po sobě jedoucích spojů a cílem 

optimalizace bude jejich hodnoty minimalizovat (maximalizovat). Za tímto účelem musí být 

do úlohy zavedena ještě jedna proměnná modelující maximální (minimální) hodnotu 

rozestupu mezi dvojící sousedních spojů.   
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K řešení výše formulované úlohy existuje několik matematických modelů, které budou 

prezentovány v následující podkapitole. 

 

 

3.3 Přehled matematických modelů pro časovou koordinaci spojů na úsecích 

dopravní sítě 

 

V textu kapitoly 3.3 budou prezentovány 4 varianty matematických modelů pro 

časovou koordinaci spojů na úseku dopravní sítě.  

 

První dva (jednodušší) z uvažovaných matematických modelů budou řešit 

jednosměrnou časovou koordinaci. Další dva (složitější) matematické modely budou řešit 

koordinaci obousměrnou. Obousměrnou časovou koordinaci je nutno provést z důvodu možné 

provázanosti časových poloh jednotlivých spojů. Pokud by nebyla provedena obousměrná 

časová koordinace, mohlo by se stát, že spoj vyjede z výchozí zastávky ve změněné době 

odjezdu a přijede na cílovou zastávku v časovém okamžiku, kdy měl z této cílové zastávky 

odjíždět již dříve a provádět další dopravní obsluhu v opačném směru. Jednotlivé varianty 

matematických modelů se dále liší optimalizačním kritériem.  

 

Matematické modely pro jednosměrnou časovou koordinaci: 

I. Minimalizace maximálních rozdílů dob odjezdů mezi jednotlivými spoji. 

II. Maximalizace minimálních rozdílů dob odjezdů mezi jednotlivými spoji. 

 

Matematické modely pro obousměrnou časovou koordinaci: 

III. Minimalizace maximálních rozdílů dob odjezdů mezi jednotlivými spoji v obou 

směrech. 

IV. Maximalizace minimálních rozdílů dob odjezdů mezi jednotlivými spoji v obou 

směrech. 

Klasifikace jednotlivých variant matematických modelů je patrná z obrázku 1. 
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Obr. 1 Rozdělení matematických modelů. 

 

Ve všech modelech bude symbol Z+ reprezentovat množinu celých kladných čísel. 

V modelech bude vždy uvažováno s rozsahem spojů 0,…, n. Spoje s označením 0 a n budou 

ohraničovat interval časové koordinace, s těmito spoji nebude umožněno posouvat v čase.   

3.2.1 Jednosměrná časová koordinace 

Varianta I matematického modelu 

Ve variantě I lineárního matematického modelu je optimalizačním kritériem 

maximální z rozdílů mezi dvěma po sobě jedoucími spoji a cílem optimalizace je uvedený 

maximální rozdíl minimalizovat. 

Matematický model má tvar: 

min �(ℎ) = ℎ 

Za podmínek 

���� + ���� − (�� + ��) ≤ ℎ                     ��� � = 0, … ,  − 1 

                                �� ≤ "�                   ��� � = 0, … ,   

 

ℎ ≥ 0 

                 ��
$�%&0'                           ��� � = 0, … ,   

 

ti - nejdříve možný odjezd i-tého spoje (min) 

xi - posun i-tého spoje v nezáporném směru na časové ose (min) 

h – maximální z rozdílů mezi dvěma sousedními spoji (min) 

ai – maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné poloze 

(min) 
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Varianta II matematického modelu 

Ve variantě II lineárního matematického modelu je optimalizačním kritériem 

minimální z rozdílů mezi dvěma po sobě jedoucími spoji a cílem optimalizace je uvedený 

minimální rozdíl maximalizovat. 

Matematický model má tvar:  

max � (() = ( 

 

Za podmínek 

���� + ���� − (�� + ��) ≥ (             ��� � = 0, … ,  − 1 

       �� ≤ "�                                    ��� � = 0, … ,   

 

( ≥ 0 

��
$�%&0'                                    ��� � = 0, … ,   

 

ti - nejdříve možný odjezd i-tého spoje (min) 

xi - posun i-tého spoje v nezáporném směru na časové ose (min) 

d – minimální z rozdílů mezi dvěma sousedními spoji (min) 

ai – maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné poloze 

(min) 

 

3.2.2 Obousměrná časová koordinace 

Varianta III matematického modelu 

Ve variantě III lineárního matematického modelu je optimalizačním kritériem 

maximální z rozdílů mezi dvěma po sobě jedoucími spoji a cílem optimalizace je uvedený 

maximální rozdíl minimalizovat. 

Matematický model má tvar: 

min �(ℎ) = ℎ 
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Za podmínek 

����
� + ����

� − (��
� + ��

�) ≤ ℎ            ��� � = 0, … ,  � − 1 

      ��
� ≤ "�

�                                    ��� � = 0, … ,  � 

 

����
� + ����

� − (��
� + ��

�) ≤ ℎ             ��� � = 0, … ,  � − 1 

                                                       

      ��
� ≤ "�

�                                    ��� � = 0, … ,  � 

 

ℎ ≥ 0 

��
�
$�%&0'                                    ��� � = 0, … ,  � 

��
�
$�%&0'                                    ��� � = 0, … ,  � 

 

��
� - nejdříve možný odjezd i-tého spoje ve směru 1 (min) 

��
� - nejdříve možný odjezd i-tého spoje ve směru 2 (min) 

��
� − posun i-tého spoje v nezáporném směru na časové ose ve směru 1 (min) 

��
� - posun i-tého spoje v nezáporném směru na časové ose ve směru 2 (min) 

h – maximální z rozdílů mezi dvěma sousedními spoji (min) 

"�
�– maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné poloze ve 

směru 1 (min) 

"�
�– maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné poloze ve 

směru 2 (min) 

 

Varianta IV matematického modelu 

Ve variantě IV lineárního matematického modelu je optimalizačním kritériem 

minimální z rozdílů mezi dvěma po sobě jedoucími spoji a cílem optimalizace je uvedený 

minimální rozdíl maximalizovat. 

 Matematický model má tvar: 

max �(() = ( 
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Za podmínek 

����
� + ����

� − (��
� + ��

�) ≥ (             ��� � = 0, … ,  � − 1 

��
� ≤ "�

�                                           ��� � = 0, … ,  � 

 

����
� + ����

� − (��
� + ��

�) ≥ (             ��� � = 0, … ,  � − 1 

 ��
� ≤ "�

�                                         ��� � = 0, … ,  � 

( ≥ 0 

��
�
$�%&0'                                     ��� � = 0, … ,  � 

��
�
$�%&0'                                     ��� � = 0, … ,  � 

 

 

��
� - nejdříve možný odjezd i-tého spoje ve směru 1 (min) 

��
� - nejdříve možný odjezd i-tého spoje ve směru 2 (min) 

��
� − posun i-tého spoje v nezáporném směru na časové ose ve směru 1 (min) 

��
� - posun i-tého spoje v nezáporném směru na časové ose ve směru 2 (min) 

d – minimální rozdíl mezi dvěma sousedními spoji (min) 

"�
�– maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné poloze ve 

směru 1 (min) 

"�
�– maximální možný časový posun odjíždějícího i-tého spoje vůči nejdříve možné poloze ve 

směru 2 (min) 
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4 Charakteristika řešeného úseku dopravní sítě 

4.1 Autobusová doprava na řešeném úseku 

 

Řešený úsek dopravní sítě Šumperk → Velké Losiny a jeho opačný směr Velké 

Losiny → Šumperk je ohraničen zastávkami Šumperk, autobusové stanoviště a Velké Losiny, 

hotel Praděd. Na obrázku 2 je znázorněna oblast, kde spoje autobusových linek, kterých se 

bude časová koordinace týkat, provádějí dopravní obsluhu. 

 

 
Obr. 2 Mapa řešeného úseku. 

Délka řešeného úseku v tarifních kilometrech je 10 km, na úseku je zřízeno 10 autobusových 

zastávek, včetně zastávek ohraničujících daný úsek. Jedná se o následující zastávky: 

 

Šumperk, autobusové stanoviště 

Šumperk, Jesenická, železniční stanice 

Vikýřovice, pod Holubím vrchem 

Rapotín, U Ptáčka 

Rapotín, pila 

Rapotín, u hřiště 

Rapotín, č. 167 

Rapotín, restaurace U skláren 
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Velké Losiny, zámek 

Velké Losiny, hotel Praděd 

 

Spoje jedoucí na uvedeném úseku zajišťují dva dopravci, společnost Veolia Transport 

Morava a.s. a společnost Tourbus Brno a.s. Klíčový provoz zajišťuje společnost Veolia 

Transport Morava a.s. s pobočkou v Šumperku. S vedením společnosti bylo také dohodnuto 

zájmové období – bude se jednat o období přepravního sedla v časové době od 8:00 h do 

12:00 h v pracovní dny. Na řešeném úseku je ve sledované době ve směru Šumperk, 

autobusové stanoviště → Velké Losiny, hotel Praděd provozováno celkem 6 spojů této 

společnosti. Ve směru opačném, tj. v úseku Velké Losiny, hotel Praděd → Šumperk, 

autobusové stanoviště celkem 4 spoje této společnosti. 

 

Obr. 3 Autobus společnosti Veolia Transport Morava. 

 

Další dopravní společností, která zajišťuje přepravu na daném úseku v období 

přepravního sedla je společnost Tourbus a.s. Brno. Jedná se o spoj číslo 1, který provádí 

obsluhu na lince 720290. Spoj vyjíždí z výchozí zastávky Brno, ÚAN Zvonařka a pokračuje 

dále ve směru Olomouc, autobusové nádraží → Uničov, autobusové stanoviště →  Šumperk, 

autobusové stanoviště → Velké Losiny, hotel Praděd → Jeseník, autobusové nádraží. Tento 

spoj však nebyl do časové koordinace zařazen, protože nezastavuje na všech zastávkách 

řešeného úseku, tj. nezajišťuje v celkové délce jeho dopravní obslužnost. 

 

Soupisy spojů v daném období podle jednotlivých směrů jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. 
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                    Tab. 1 Trasy spojů na trase Šumperk – Velké Losiny. 

Číslo linky Číslo spoje Trasa spoje     

930218 33 Šumperk→  Velké Losiny→  Bukovice 

950122 4 Šumperk→  Velké Losiny→  Jeseník 

950122 18 Šumperk→  Velké Losiny→  Jeseník 

930208 3 Šumperk→  Velké Losiny   

930220 5 Šumperk→  Velké Losiny→  Jindřichov 

930218 7 Šumperk→  Velké Losiny→  Horní Bohdíkov 

 

 

                     Tab. 2 Trasy spojů na trase Velké Losiny – Šumperk. 

Číslo linky Číslo spoje   Trasa spoje   

930220 4 Hanušovice→  Velké Losiny→  Šumperk 

930218 34   Velké Losiny→  Šumperk 

950122 15 Jeseník   →  Velké Losiny→  Šumperk 

950122 7 Jeseník   →  Velké Losiny→  Šumperk 

 

 

4.1.1 Charakteristika spojů obsluhujících daný úsek v přepravním sedle  

 

V této podkapitole budou o jednotlivých spojích uvedeny podrobnější údaje, jako jsou: 

• trasa spoje, 

• délka spoje, 

• celkový počet zastávek na trase spoje, 

• počet zastávek obsluhovaných v řešeném úseku. 

 

Směr Šumperk – Velké Losiny 

Spoj 930218 33 Šumperk – Bukovice 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk, autobusové stanoviště – Bukovice, konečná. Délka 

spoje je 15 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 17. Na řešeném úseku spoj zastavuje 

na všech zastávkách. 
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Spoj 950122 4 Šumperk – Jeseník 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk, autobusové stanoviště – Jeseník, autobusové nádraží. 

Délka spoje je 47 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 29. Na řešeném úseku spoj 

zastavuje na všech zastávkách. 

 

Spoj 950122 18 Šumperk – Jeseník 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk, autobusové stanoviště – Jeseník, autobusové nádraží. 

Délka spoje je 47 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 29. Na řešeném úseku spoje 

zastavuje na všech zastávkách. 

 

Spoj 930208 3 Šumperk – Velké Losiny 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk, autobusové stanoviště – Velké Losiny, hotel Praděd. 

Délka spoje je 10 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 10. Na řešeném úseku spoj 

zastavuje na všech zastávkách. 

 

Spoj 930220 5 Šumperk – Jindřichov 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk, autobusové stanoviště – Jindřichov, železniční stanice. 

Délka spoje je 37 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 35. Na řešeném úseku spoj 

zastavuje na všech zastávkách. 

 

Spoj 930218 7 Šumperk – Horní Bohdíkov 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk, autobusové stanoviště – Horní Bohdíkov. Délka spoje 

je 27 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 30. Na řešeném úseku spoj zastavuje na 

všech zastávkách. 

 

Spoj 930220 4 Hanušovice - Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Hanušovice, viadukt – Šumperk, autobusové stanoviště. Délka 

spoje je 35 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 27. Na řešeném úseku spoj zastavuje 

na všech zastávkách. 

 

Spoj 930218 34 Bukovice – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Bukovice, konečná – Šumperk, autobusové stanoviště. Délka 

spoje je 18 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 21. Na řešeném úseku spoje 

zastavuje na všech zastávkách. 



28 
 

 

Spoj 950122 15 Jeseník – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Jeseník, autobusové nádraží – Šumperk, autobusové stanoviště. 

Délka spoje je 47 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 29. Na řešeném úseku spoj 

zastavuje na všech zastávkách. 

 

Spoj 950122 7 Jeseník – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Jeseník, autobusové nádraží – Šumperk, autobusové stanoviště. 

Délka spoje je 47 tkm, celkový počet zastávek na trase spoje je 29. Na řešeném úseku spoj 

zastavuje na všech zastávkách. 

 

Souhrnné informace o spojích obsluhujících řešený úsek ve směru Šumperk, 

autobusové stanoviště → Velké Losiny, hotel Praděd a v opačném směru Velké Losiny, hotel 

Praděd → Šumperk, autobusové stanoviště jsou uvedeny v následující tabulce 3. 

 

               Tab. 3 Souhrn charakteristik autobusových spojů. 

 

 

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, všechny spoje provozované v řešeném 

období zastavují ve všech zastávkách zřízených na řešeném úseku. Aktuální časové polohy 

jednotlivých spojů včetně informací týkajících se možných posunů budou uvedeny v kapitole 

věnované aplikaci matematických modelů. 

 

 

Číslo Číslo Délka linky Celkový počet Počet zastávek obsluhovaných 

linky  spoje (km) zastávek na řešené trase

930218 33 15 17 10

950122 4 47 29 10

950122 18 47 29 10

930208 3 10 10 10

930220 5 37 35 10

930218 7 27 30 10

930220 4 35 27 10

930218 34 18 21 10

950122 15 47 29 10

950122 7 47 29 10
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4.2 Železniční doprava na řešeném úseku 

 

V směru Šumperk → Velké Losiny a ve směru opačném je provozována také 

železniční doprava ohraničená železničními stanicemi Šumperk a Velké Losiny. Na řešeném 

úseku jsou ve sledované době provozovány celkem 3 vlakové spoje ve směru Šumperk → 

Velké Losiny. Ve směru opačném, tj. Velké Losiny → Šumperk, celkem 5 vlakových spojů.  

 

Na dané trase poskytuje přepravu výhradně společnost Veolia Transport Morava a.s., 

která má pobočku pro železniční dopravu v železniční stanici Petrov nad Desnou.  

 
 

 
Obr. 4 Motorový osobní vlak společnosti Veolia Transport Morava. 

 
Analogicky, jako v případě autobusové dopravy, bude i v případě železniční dopravy 

věnována pozornost spojům v období přepravního sedla v časové době od 8. hodiny do 12. 

hodiny v pracovní dny.  

 

Délka úseku v tarifních kilometrech je 10 km, na úseku jsou zřízeny 3 železniční 

stanice a 5 zastávek, včetně železničních stanic ohraničujících daný úsek. Jedná se o 

následující železniční stanice a zastávky: 

 

Šumperk 

Vikýřovice u penzionu 

Vikýřovice 

Vikýřovice – Lesní 

Petrov nad Desnou 

Rapotín zastávka 

Rapotín 

Velké Losiny 
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              Tab. 4 Trasy spojů železniční dopravy na trase Šumperk – Velké Losiny.  
Číslo spoje Trasa spoje     

Os 23856/13760 Šumperk→ Velké Losiny→ Kouty nad Desnou 

Os 13762 Šumperk→ Velké Losiny   

Os 13764 Šumperk→ Velké Losiny→ Kouty nad Desnou 

 
               
              Tab. 5 Trasy spojů železniční dopravy na trase Velké Losiny – Šumperk. 

Číslo spoje 

 

 Trasa spoje   

Os 13759 Kouty nad Desnou→ Velké Losiny→ Šumperk 

Os 13761 Kouty nad Desnou→ Velké Losiny→ Šumperk 

Os 13763 Kouty nad Desnou→ Velké Losiny→ Šumperk 

Os 13765 Velké Losiny→ Petrov na Desnou   

Os 23859 Sobotín→ Petrov na Desnou→ Šumperk 

 
 
 
 

4.2.1 Charakteristika spojů obsluhujících daný úsek v přepravním sedle 

 

V této podkapitole (analogicky jako u spojů autobusové dopravy) budou o jednotlivých 

spojích uvedeny podrobnější údaje, jako jsou: 

• trasa spoje, 

• délka linky, 

• celkový počet zastávek na trase spoje, 

• počet zastávek na řešeném úseku. 

 

Spoj Os 23856/13760 Šumperk – Kouty nad Desnou 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk – Kouty nad Desnou. Délka trati je 19 km, celkový 

počet obsluhovaných stanic a zastávek na trati spoje je 13. Na řešeném úseku osobní vlak 

zastavuje ve všech železničních stanicích a zastávkách. 

 

Spoj Os 13762 Šumperk – Velké Losiny 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk – Velké Losiny. Délka trati je 10 km, celkový počet 

obsluhovaných stanic a zastávek na trati spoje je 8. Na řešeném úseku osobní vlak zastavuje 

ve všech železničních stanicích a zastávkách. 
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Spoj Os 13764 Šumperk – Kouty nad Desnou 

Spoj obsluhuje trasu Šumperk – Kouty nad Desnou. Délka trati je 19 km, celkový 

počet obsluhovaných stanic a zastávek na trati spoje je 13. Na řešeném úseku osobní vlak 

zastavuje ve všech železničních stanicích a zastávkách. 

 

Spoj Os 13759 Kouty na Desnou – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Kouty nad Desnou – Šumperk. Délka trati je 19 km, celkový 

počet obsluhovaných stanic a zastávek na trati spoje je 13. Na řešeném úseku osobní vlak 

zastavuje ve všech železničních stanicích a zastávkách. 

 

Spoj Os 13761 Kouty na Desnou – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Kouty nad Desnou – Šumperk. Délka trati je 19 km, celkový 

počet obsluhovaných stanic a zastávek na trati spoje je 13. Na řešeném úseku osobní vlak 

zastavuje ve všech železničních stanicích a zastávkách. 

 

Spoj Os 13763 Kouty na Desnou – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Kouty nad Desnou – Šumperk. Délka trati je 19 km, celkový 

počet obsluhovaných stanic a zastávek na trati spoje je 13. Na řešeném úseku osobní vlak 

zastavuje ve všech železničních stanicích a zastávkách. 

 

Spoj Os 13765 Velké Losiny – Petrov nad Desnou 

Spoj obsluhuje trasu Velké Losiny – Petrov nad Desnou. Délka trati je 4 km, celkový 

počet obsluhovaných stanic a zastávek je 4. Na řešeném úseku osobní vlak nezastavuje ve 

všech železničních stanicích a zastávkách. 

 

Spoj Os 23859 Sobotín – Šumperk 

Spoj obsluhuje trasu Sobotín – Šumperk. Délka trati je 9 km, celkový počet 

obsluhovaných stanic a zastávek je 7. Na řešeném úseku osobní vlak nezastavuje ve všech 

železničních stanicích a zastávkách. Spoj navazuje na osobní vlak Os 13765 ve železniční 

stanici Petrov nad Desnou. 

 
Souhrnné informace o spojích obsluhujících řešený úsek ve směru Šumperk, 

železniční stanice → Velké Losiny, železniční stanice a v opačném směru Velké Losiny, 

železniční stanice → Šumperk, železniční stanice jsou uvedeny v následující tabulce 6. 
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               Tab. 6 Souhrn charakteristik osobních vlakových spojů. 

 

 
Za účelem objektivního posouzení, zda zohlednit při časové koordinaci autobusové 

dopravy také osobní železniční dopravu, která je v řešeném úseku rovněž provozována, byla 

provedena následující úvaha. Protože je železniční trať a silnice se zastávkami autobusové 

dopravy místy vzdálené, bude prostřednictvím prostorové dostupnosti prověřeno, zda se jedná 

o substituční druhy dopravy. Vzájemné vzdálenosti mezi autobusovými zastávkami a 

nejbližšími železničními stanicemi nebo zastávkami byly změřeny pomocí GPS navigace. 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 7. 

 

                    Tab. 7 Vzdálenosti mezi autobusovými zastávka železničními stanicemi. 

Autobusová zastávka Železniční stanice Vzdálenost (km) 

Vikýřovice, pod Holubím vrchem Vikýřovice 1,3 km 

Rapotín, U Ptáčka Vikýřovice 1,8 km 

Rapotín, pila Vikýřovice - Lesní 1,8 km 

Rapotín, u hřiště Petrov nad Desnou 1,3 km 

Rapotín, č. 167 Rapotín zastávka 0,8 km 

Rapotín, restaurace U skláren Rapotín  0,1 km 

Velké Losiny, zámek Velké Losiny 0,9 km 

Velké Losiny, hotel Praděd Velké Losiny 0,1 km 

 

V odborných publikačních zdrojích byly dále hledány informace o standardech 

prostorové dostupnosti. Jediná informace, kterou se podařilo dohledat, je informace 

uveřejněná v dokumentu [zastupitelstvo Středočeského kraje, 2005]. Podle uvedeného zdroje 

má být docházková vzdálenost v běžně obydleném území maximálně 1,5 km. Z tohoto 

pohledu je možno konstatovat, že některá místa nacházející se v okolí řešeného úseku, u 

kterých je splněna docházková dostupnost pro autobusovou dopravu, nemají splněnu 

Číslo Délka linky Celkový počet Počet stanic a zastávek 

 spoje (km) stanic a zastávek  obsluhovaných na řešené trase

Os 23856/13760 19 13 8

Os 13762 10 8 8

Os 13764 19 13 8

Os 13759 19 13 8

Os 13761 19 13 8

Os 13763 19 13 8

Os 13765 4 4 4

Os 23859 9 7 7



33 
 

dostupnost vztažmo k železniční dopravě. Navíc některé vlakové spoje nezastavují ve všech 

stanicích a zastávkách, čímž se prostorová dostupnost ještě zvětšuje. Na základě uvedeného 

hodnocení je tak evidentní, že železniční doprava není pro některá místa nacházející se v okolí 

řešeného úseku substitučním druhem dopravy a nebude tedy do časové koordinace zahrnuta. 

 

V dalším textu již bude pozornost věnována výhradně časové koordinaci 

autobusových spojů obsluhujících daný úsek.  
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5 Analýza podkladů pro optimalizační výpočet 

 
Hlavním podkladem pro optimalizační výpočet časové koordinace spojů patří 

turnusové příkazy řidičů, které obsahují časový harmonogram celé směny řidiče. 

 

Základní prvky turnusového příkazu řidiče jsou: 

• označení linky, spoje, 

• výchozí a konečné zastávky jednotlivých spojů, 

• doby odjezdů a příjezdů jednotlivých spojů, 

• délky doby jízd na jednotlivých spojích a ujetou vzdálenost, 

• určení bezpečnostních přestávek, 

• doby přistavení a odstavení vozidla, 

• časový harmonogram dalších úkonů (např. čištění vozidla). 

Příklad turnusového příkazu řidiče je uveden v tabulce 7. 
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                 Tab. 7 Turnusový příkaz řidiče číslo 56.1. 

Linka Spoj Výchozí Odjezd Konečná Příjezd Doba jízdy Manipulace před Manipulace po Čekání Vzdálenost 

    Zastávka (h:min) zastávka (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) (km) 

    ** Kontrola vozidla 5:06   5:11     0:05     

Přejezd   Šumperk, garáže 5:11 Šumperk, aut. st. 5:13 0:02       1,8 

930223 1 Šumperk, aut. st. 5:17 Bušín, hřbitov 5:49 0:32 0:04     16,4 

930223 2 Bušín, hřbitov 5:50 Šumperk, aut. st. 6:28 0:38 0:01 0:02   16,4 

930210 5 Šumperk, aut. st. 6:38 Rejchartice konečná 7:03 0:25 0:08 0:02   12,0 

930210 10 Rejchartice konečná 7:05 Šumperk, aut. st. 7:35 0:30       12,4 

Přejezd   Šumperk, aut. st. 7:35 Šumperk, garáže 7:38 0:03       1,8 

    ** Čištění POD 7:38   8:08     0:30 0:21   

    ** DPV 8:08   8:24     0:16     

Přejezd   Šumperk, garáže 8:45 ŠPK Jesenická, žel. st. 8:49 0:04       1,9 

935233 19 ŠPK Jesenická, žel. st. 8:50 ŠPK Jesenická, žel. st. 9:27 0:37 0:01 0:02   11,0 

Přejezd   ŠPK Jesenická, žel. st. 9:29 Šumperk, aut. st. 9:30 0:01     0:27 0,2 

950122 18 Šumperk, aut. st. 10:05 Jeseník, aut. nádr. 11:25 1:20 0:08     47,0 

Přejezd   Jeseník, aut. nádr. 11:25 Jeseník, garáže 11:27 0:02     0:14 vd 1,5 

    ** Bezp. přestávka 11:27   11:57     0:30     

Přejezd   Jeseník, garáže 12:11 Jeseník, aut. nádr. 12:13 0:02       1,5 

950122 17 Jeseník, aut. nádr. 12:20 Šumperk, aut. st. 13:40 1:20 0:07 0:03 0:24 47,0 

930446 84 Šumperk, aut. st. 14:15 Zábřeh, aut. st. 14:43 0:28 0:08 0:02   15,0 

930446 85 Zábřeh, aut. st. 14:45 Šumperk, aut. st. 15:10 0:25   0:05   14,0 

930214 5 Šumperk, aut. st. 15:20 Hrabešice, konečná 15:38 0:18 0:05     9,0 

930214 6 Hrabešice, konečná 15:40 Šumperk, aut. st. 15:58 0:18 0:02     9,0 

930207 23 Šumperk, aut. st. 16:00 Zábřeh, žel. st. 16:43 0:43 0:02     19,2 

    ** Bezp. přestávka 16:43   17:13     0:30     

930207 24 Zábřeh, žel. st. 17:15 Šumperk, aut. st. 17:55 0:40 0:02 0:01 0:24 19,2 

930209 307 Šumperk, aut. st. 18:25 Hanušovice, potrav. 18:55 0:30 0:05 0:03 0:03 vd 17,5 

930209 308 Hanušovice, potrav. 19:10 Šumperk, aut. st. 19:43 0:33 0:09 0:01   17,5 

    ** Admin. Práce 19:44   19:54     0:10     

Odstavení   Šumperk, aut. st. 19:54 Šumperk, garáže 19:58 0:04       1,8 

    ** Kontrola vozidla 19:58   20:01     0:03     
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5.1 Popis základních pojmů vyskytujících se v turnusových příkazech řidičů 

 

Turnusový příkaz řidiče – denní rozvrh (harmonogram) pro daného řidiče. Obsahuje 

informace o posloupnosti spojů, které má vozidlo obsloužit, přičemž každý spoj je definován 

svou trasou ohraničenou konečnými zastávkami, příslušností k lince a dobami odjezdů 

z výchozích a příjezdů do konečných zastávek. Turnusový příkaz rovněž obsahuje rozložení 

dob a délek bezpečnostních přestávek v čase, čekání vozidla buď v garážích, nebo na 

konečných zastávkách, případně čekání na navazující spoje. Dalšími údaji jsou doby 

manipulace před a po jízdě.  

 

Linka – je trasa určená výchozí a cílovou (konečnou) zastávkou, na které daný spoj provádí 

dopravní obslužnost. Kromě výchozí a cílové (konečné) zastávky se na lince nachází i 

mezilehlé zastávky, které jsou spojem rovněž obsluhovány. Linky bývají označovány podle 

zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Linky se značí 

šestimístným kódem, kde první dvě čísla označují číslo okresu, ve kterém linka začíná svoji 

trasu (například kód 93 znamená, že linka začíná svou trasu v okrese Šumperk, kód 95 

znamená Jeseník, kód 72 znamená Brno).  

 

Spoj – je určité spojení mezi výchozí a cílovou zastávkou. Trasa spoje může být ohraničena 

výchozí a cílovou zastávkou. Může ovšem nastat i případ, že spoj během dopravní obslužnosti 

neabsolvuje celou trasu na určené lince, ale pouze jen její část. Každému spoji je rovněž, jako 

každé lince přiděleno číslo spoje. U společnosti Veolia Transport Morava je respektován 

běžně užívaný přístup k číslování spojů, tj. je zavedeno takové označování spojů, při kterém 

spoje jedoucí na dané lince jedním směrem jsou označeny lichými čísly a spoje jedoucí po 

téže lince, ale v opačném směru mají přidělena čísla sudá. Toto označování spojů však není 

pravidlem, je na rozhodnutí dopravce jaký způsob číslování zvolí.  

 

Výchozí zastávka – zastávka, ve které spoj veřejné hromadné osobní dopravy začíná 

obsluhovat trasu příslušné linky. 

 

Konečná zastávka – zastávka, na které spoj veřejné hromadné osobní dopravy končí 

obsluhovat trasu příslušné linky. Po ukončení jízdy spoje na konečné zastávce může 

následovat například přejezd vozidla do garáží, bezpečnostní přestávka řidiče, prohlídka 
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vozidla řidičem, nebo daný spoj může na této zastávce zahájit obsluhu dalšího spoje téže linky 

nebo linky jiné. Pokud spoj na této zastávce opět zahájí obsluhu v pořadí dalšího spoje, stává 

se uvedená zastávka pro tento další spoj zastávkou výchozí. 

  

Doba jízdy – doba, kterou vozidlo potřebuje na přemístění z výchozí zastávky do konečné 

zastávky při obsluze trasy dané linky. Doba jízdy je součástí pracovní doby řidiče. 

 

Manipulace před – jedná se o dobu, která bezprostředně předchází době jízdy. Po tuto dobu se  

řidič připravuje k odjezdu spoje z výchozí zastávky. Doba – manipulace před se započítává do 

pracovní doby řidiče. 

 

Manipulace po – jedná se o dobu, která bezprostředně následuje po ukončení doby jízdy. Tato 

doba je mu vyčleněna i pro likvidaci případného zpoždění, které vzniklo v průběhu obsluhy 

spoje, po jehož ukončení manipulační doba následuje. Doba může být rovněž vyčleněna pro 

přípravu k obsluze spoje následujícího. Doba – manipulace po se započítává do pracovní doby 

řidiče. 

  

Čekání – doba vyčleněná například pro čekání vozidla na navazující spoj, nebo na posilový 

spoj, pokud je větší množství cestujících, které není možno obsloužit spojem kmenovým. 

Doba čekání se počítá do pracovní doby řidiče. 

 

Vzdálenost – délka trasy ujetá vozidlem mezi výchozí a konečnou zastávkou, případně délka 

trasy ujetá vozidlem při přejezdu z linky po obsluze spoje do garáží, případně z garáží zpět na 

linku k obsluze spoje. 

 

DPV – doba vyčleněná k realizaci denní prohlídky vozidla. Bývá prováděna pravidelně před 

začátkem pracovní směny řidiče, po skončení pracovní směny řidiče a také v průběhu 

pracovní směny řidiče. Denní prohlídkou vozidla se rozumí například: kontrola tlaku v 

pneumatikách, kontrola množství olejových náplní, kontrola množství chladící kapaliny (u 

motoru s chladícím oběhem chladící kapaliny, kterých je v dnešní době většina), atd.. Doba 

vyčleněná pro denní prohlídky vozidla se v turnusovém příkazu řidiče zaznamenává do 

sloupce manipulace po a započítává se do pracovní doby řidiče. 
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Čištění POD – zahrnuje dobu vyčleněnou pro úkony obsahující kontrolu, zda se po ukončení 

obsluhy spoje ve vozidle nenacházejí odložené věci, zda není interiér vozidla znečištěn a 

pokud ano, tak odstranění znečištění. Čištění bývá v turnusových příkazech zpravidla 

naplánováno buď na konečných zastávkách, případně po přejezdu vozidla do garáží. Doba 

určená pro čištění v pravidelné osobní dopravě se uvádí v turnusovém příkazu řidiče do 

sloupce s názvem manipulace po a započítává se do pracovní doby řidiče. 

 

Bezpečnostní přestávka – přestávka je určena pro fyzický a psychický odpočinek řidiče za 

účelem zachování pozornosti řidiče během řízení silničního motorového vozidla. Délka 

bezpečnostní přestávky je uvedena v turnusovém příkazu řidiče ve sloupci manipulace po a 

započítává se do pracovní doby řidiče, ovšem nepočítá se do doby řízení vozidla.  

 

Administrativní práce – obsahuje činnosti, které zahrnují účtování tržeb a jejich odevzdání 

pracovníkovi k tomuto úkonu zmocněnému. Doba pro tuto činnost je uvedena v turnusovém 

příkazu řidiče ve sloupci manipulace po. Doba této činnosti se také započítává do pracovní 

doby řidiče. 

 

5.2 Možné úpravy turnusových příkazů řidičů  

 

V této podkapitole bude pozornost věnována možným změnám v turnusových 

příkazech řidičů. Na základě těchto možných změn budou určeny nejdříve možné (posun 

v záporném směru na časové ose) a nejpozději možné (posun v kladném směru na časové ose) 

odjezdy jednotlivých spojů, kterých se časová koordinace týká. 

 

Analýza možných úprav v turnusových příkazech se bude týkat celkem 9 turnusových 

příkazů. Na začátku textů vztahujících se k jednotlivým turnusovým příkazům budou 

identifikovány spoje, které jsou v rámci řešeného období provozovány, následně budou 

analyzovány možnosti časových posunů a návrh intervalu pro možný posun spoje, se kterým 

bude v optimalizačním výpočtu uvažováno. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 45 

V rámci turnusového příkazu se vyskytují dva spoje, kterých se časová koordinace týká. Jedná 

se o spoje číslo 4, na lince 950122 a spoj číslo 7, na lince 950122. 
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Spoj číslo 4 

Spoj číslo 4, na lince 950122 odjíždí z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště v původní době v 8:25 a pokračuje na konečnou zastávku Jeseník, autobusové 

nádraží.  

 

Časový posun odjezdu spoje v záporném směru na časové ose není vhodné provést, 

protože je v turnusovém příkazu řidiče uvedeno, že má na zastávce Kouty, pošta vyčkat na 

příjezd vlaku. Pokud by spoj vyjel ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště dříve, byla by 

porušena návaznost na příjezd vlaku, nebo by řidič musel delší dobu čekat na příjezd vlaku, 

což by prodloužilo dobu jízdy.  

  

Časový posun odjezdu spoje v kladném směru na časové ose je možno provést o 10 

minut. Kladného posunu se dá dosáhnout přesunutím administrativních prací, které trvají 

zmíněných 10 minut z původní doby zahájení tohoto pracovního úkonu v 10:12 na změněnou 

dobu 8:25 na místo původní doby odjezdu spoje. Doba odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště by se touto změnou posunula na 8:35. Na zastávce Kouty, pošta se 

přestup cestujících z přijíždějícího vlaku se jeví jako méně problémový. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu bude u spoje číslo 4 uvažován posun v intervalu 

< 0; 10> minut. 

 

Spoj číslo 7 

Spoj číslo 7, na lince 950122 odjíždí z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží 

v původní době odjezdu v 10:30, zastavuje na zastávce Velké Losiny, hotel Praděd, kde je 

původní doba odjezdu v 11:34 a dále spoj pokračuje na zastávku Šumperk, autobusové 

stanoviště. 

 

  Časový posun odjezdu spoje v záporném směru na časové ose ani v tomto případě není 

vhodné provést. Při posunu doby zahájení bezpečnostní přestávky z původní doby v 9:42 před 

odjezd tohoto spoje by došlo k porušení provozních předpisů tím, že by byla překročena 

maximální dovolená doba řízení vozidla.  
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Pro časový posun spoje v kladném směru lze použít přesun položky čištění POD 

(pravidelná osobní doprava) z původní doby zahájení této činnosti v 11:55 a to přesunem na 

časovou pozici v 10:22, hned za bezpečnostní přestávku pro řidiče. Došlo by tím k posunu 

přejezdu spoje z jesenických garáží na linku a k posunu odjezdu spoje v kladném směru ze 

zastávky Jeseník, autobusové nádraží o 30 minut, tím by spoj odjížděl i ze zastávky Velké 

Losiny, hotel Praděd o 30 minut později. Další možností je místo čištění POD (pravidelná 

osobní doprava) na tuto změněnou pozici přesunout DPV (denní prohlídka vozidla), která trvá 

16 minut. Touto změnou by se doba odjezdu spoje posunula o 16 minut v kladném směru na 

časové ose a to jak změna přejezdu spoje z jesenických garáží na linku číslo 950122, tak i 

odjezd spoje ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží, respektive ze zastávky Velké Losiny, 

hotel Praděd. Poslední variantou pro změnu odjezdu spoje v kladném směru na časové ose je 

přesun společný, tj. přesunout jak čištění POD (pravidelná osobní doprava), tak i DPV (denní 

prohlídka vozidla). Tímto posunem těchto dvou činností hned za administrativní práce (v 

původní době zahájení v 10:12), by došlo k posunu v kladném směru na časové ose o 46 

minut. Došlo by k posunu přejezdu spoje z jesenických garáží na linku a tím také k posunu 

odjezdu spoje ze zastávky Jeseník, autobusové stanoviště, respektive k posunu odjezdu spoje 

ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd v kladném směru na časové ose.  

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu bude u spoje číslo 7 uvažován posun v intervalu 

< 0; 46> minut. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 51 

V rámci turnusového příkazu se vyskytují tři spoje, kterých se časová koordinace týká. 

Jedná se o spoj číslo 33, na lince 930218, spoj číslo 34, na lince 930218 a spoj číslo 3, na 

lince 930208. 

 

Spoje číslo 33 a 34 

Spoj číslo 33 na lince 930218 odjíždí z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště v původní době odjezdu v 8:10 a pokračuje na konečnou zastávku Bukovice, 

konečná. Na zastávce Bukovice, konečná začíná svoji trasu v původní době odjezdu v 8:45 

jako spoj číslo 34 na téže lince a pokračuje po stejné trase na konečnou zastávku Šumperk, 

autobusové nádraží. Na dané trase spoj odjíždí ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd 

v původní době odjezdu v 9:05.  
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Časový posun odjezdu spoje číslo 33 v záporném směru na časové ose je možno 

uskutečnit o 15 minut. Posunu v záporném směru je možno dosáhnout přesunutím 

bezpečnostní přestávky pro řidiče, která trvá 15 minut. Touto změnou by spoj číslo 33 

odjížděl ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště ve změněné době a to v 7:55. Podobnou 

změnu lze provést i u spoje číslo 34. Došlo by k tomu, že spoj číslo 33 i spoj číslo 34 by 

mohly odjíždět ze svých výchozích zastávek o 15 minut dříve. Spoj číslo 34 by tedy mohl 

odjíždět z výchozí zastávky Bukovice, konečná ve změněné době v 8:30, čímž by se posunul i 

odjezd ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd z původní doby odjezdu v 9:05 na dřívější 

dobu odjezdu v 8:50. Uvedenými změnami by došlo i k posunu původní doby přejezdu spoje 

ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

 

Časový posun odjezdu spoje v kladném směru na časové ose je možno provést 

přesunutím DPV (denní prohlídka vozidla), která trvá 16 minut. Posunem tohoto pracovního 

úkonu je možno posunout odjezd spoje číslo 34, který má původní dobu odjezdu v 8:45 

z výchozí zastávky Bukovice, konečná. Změněná doba odjezdu spoje číslo 34 z této zastávky 

by tedy byla v 9:01. Tím by došlo i k posunu odjezdu tohoto spoje ze zastávky Velké Losiny, 

hotel Praděd, která se na trase spoje nachází, z původní doby odjezdu v 9:05 na změněnou 

dobu odjezdu v 9:21. Další možností je přesun DPV (denní prohlídka vozidla)  hned za 

bezpečnostní přestávku v původní době zahájení v 7:55. Tím by došlo u spoje číslo 34 ke 

změně odjezdu, jak je uvedeno výše, ale také ke změně odjezdu spoje číslo 33 ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště z původní doby odjezdu v 8:10 na změněnou dobu odjezdu 

v 8:26. Spoj číslo 33 pokračuje ze Šumperka přes Velké Losiny na konečnou zastávku 

Bukovice, konečná. 

 

Časový posun odjezdu spoje v kladném směru na časové ose je možno provést 

přesunutím čištění POD (pravidelná osobní doprava). Doba trvání této pracovní činnosti je 30 

minut. Přesunutím čištění POD (pravidelná osobní doprava) před odjezd spoje z výchozí 

zastávky Bukovice, konečná, by spoj číslo 34 odjížděl o 30 minut později, a to v 9:15 a 

následně by se posunul i odjezd tohoto spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd 

z původní doby odjezdu v 9:05 na změněnou dobu v 9:35. Pokud by bylo čištění POD 

(pravidelná osobní doprava) přesunuto na změněnou dobu zahájení této činnosti v 8:10 došlo 

by k časovému posunu v kladném směru na časové ose odjezdu nejen spoje číslo 34, jak je 

uvedeno výše, ale i k posunu odjezdu spoje číslo 33. Původní doba odjezdu spoje číslo 33 je 
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v 8:10 ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště. Změněná doba odjezdu tohoto spoje by 

tedy byla v 8:40.   

 

Další možností pro časový posun odjezdu spoje číslo 34 v kladném směru na časové 

ose je sloučení dvou pracovních činností a to DPV (denní prohlídka vozidla) a čištění POD 

(pravidelná osobní doprava). Tímto sloučením by bylo dosaženo časového posunu 46 minut 

v kladném směru na časové ose. Doba odjezdu spoje číslo 34 z výchozí zastávky Bukovice, 

konečná by se přesunula z původní doby odjezdu v 8:45 na změněnou dobu odjezdu spoje 

číslo 34 na 9:31. Na základě tohoto posunu by daný spoj odjížděl ze zastávky Velké Losiny, 

hotel Praděd ve změněné době v 9:51 místo původní doby odjezdu v 9:05. Pokud by byly tyto 

dvě sloučené pracovní činnosti přesunuty na dobu v 8:10, došlo by nejen ke změně odjezdu 

spoje číslo 34 z výchozí zastávky Bukovice, konečná, jak je uvedeno již výše, ale došlo by 

také ke změně odjezdu spoje číslo 33 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

z původní doby odjezdu v 8:10 na změněnou dobu odjezdu tohoto spoje v 8:56.  

 

Vlivem těchto posunů by došlo i ke změně doby přejezdu spoje ze zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště do šumperských garáží. Přejezd do šumperských garáží následuje po 

příjezdu spoje na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 15; 46>. 

 

Spoj číslo 3 

Posledním spojem u tohoto turnusového příkazu řidiče, kterého se časová koordinace 

týká, je spoj číslo 3 na lince 930208. Tento spoj má původní dobu odjezdu v 11:00 z výchozí 

zastávky Šumperk, autobusové stanoviště. Konečnou zastávkou na trase tohoto spoje je 

zastávka Velké Losiny, hotel Praděd. 

 

Jeden ze způsobů posunu odjezdu spoje v záporném směru na časové ose je posun 

DPV z původní doby zahájení této činnosti v 9:32 na změněnou dobu v 13:50, hned před 

administrativní práce. Touto změnou by spoj číslo 3 mohl odjíždět z výchozí zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště ve změněné době v 10:44. Další možností pro posun odjezdu 

spoje v záporném směru na časové ose je přesunutí čištění POD z původní doby zahájení této 

pracovní činnosti v 9:48 na změněnou dobu v 13:50, hned před dobu pro zahájení 

administrativní práce. Délka trvání čištění POD je 30 minut. Vlivem tohoto posunu by spoj 
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číslo 3 odjížděl ve změněné době v 10:30 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště. Poslední možností pro posun odjezdu spoje číslo3 v záporném směru na časové 

ose je opět sloučení dvou činností do jedné. Jedná se o činnosti DPV a čištění POD. Spojením 

je možno získat dřívější dobu odjezdu spoje o 46 minut. Tyto dvě činnosti by se přesunuly 

před zahájení administrativní činnosti v původní době v 13:50. Původní doba odjezdu spoje 

číslo 3 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště by se tak změnila na dobu odjezdu 

v 10:14. 

 

Pokud bychom provedli jeden z časových posunů v záporném směru na časové ose 

doby odjezdu spoje číslo 3, je potřeba také provést vhodné časové posuny doby čekání spoje 

na konečné zastávce Velké Losiny, hotel Praděd. Je to z toho důvodu, aby se doba odjezdu 

následujícího spoje číslo12, která je mimo přepravní sedlo neposunula do přepravního sedla. 

 

Existuje pouze jedna možnost posunu odjezdu spoje číslo 3 v kladném směru na 

časové ose. Jedná se o posun administrativní práce o časové délce trvání 10 minut. Tato 

činnost by se přesunula hned za čištění POD  v původní době zahájení 9:48. Došlo by jak ke 

změně přejezdu spoje ze šumperských garáží na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště, 

tak i doby odjezdu z této zastávky na změněnou dobu odjezdu spoje číslo 3 v 11:10. Vlivem 

této změny by došlo i k časovému posunu odjezdu spoje číslo 12 ze zastávky Velké Losiny, 

hotel Praděd z původní doby odjezdu v 12:30 na změněnou dobu odjezdu v 12:40.  

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 46; 10> minut. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 56.1 

V rámci turnusového příkazu se vyskytuje jeden spoj, kterého se časová koordinace 

týká. Jedná se o spoj číslo 18 na lince 950122. 

 

Tento turnusový příkaz je určen pro řidiče v pracovní dny od úterý do pátku. 

V pracovní den v pondělí je zajištěna dopravní obsluha této linky turnusovým příkazem řidiče 

číslo 79. Proto je důležité u obou těchto turnusových příkazů nalézt shodné časové posuny 

odjezdu řešeného spoje číslo 18. 
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Spoj číslo 18, na lince 950122 odjíždí z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště v původní době odjezdu v 10:05 a pokračuje na konečnou zastávku Jeseník, 

autobusové nádraží. 

 

Možností posunu odjezdu spoje v záporném směru na časové ose je několik. Jako 

první možnost posunu se jeví posun DPV. Tato činnost trvá 16 minut a původní doba zahájení 

je v 8:08. Při posunu této činnosti před začátek bezpečnostní přestávky, která začíná 

v původní době v 11:27, by došlo ke změně doby přejezdu ze šumperských garáží na zastávku 

Šumperk, Jesenická železniční stanice z původní doby zahájení přejezdu v 8:50 na změněnou 

dobu v 8:34. Dále by se změnila i doba odjezdu spoje číslo 19 z původní doby v 9:29 na 

změněnou dobu odjezdu o 16 minut dříve. Změnil by se i další přejezd na zastávku Šumperk, 

autobusové stanoviště a následný odjezd z této zastávky v původní době v 10:05 jako spoj 

číslo 18, doba odjezdu by byla dříve o 16 minut. 

 

Další možností pro posun odjezdu spoje v záporném směru na časové ose z výchozí 

zastávky je přesunutí čištění POD, které trvá 30 minut z původní doby v 7:38. Tuto činnost je 

možno přesunout před začátek bezpečnostní přestávky, která začíná v 11:27 v původním čase. 

Provedením této změny dojde k časovému posunu v záporném směru na časové ose o 30 

minut v přejezdu spoje z původní doby v 8:45 ze šumperských garáží na zastávku Šumperk, 

Jesenická, železniční stanice, dále bude odjezd spoje číslo 19 ze zastávky Šumperk, Jesenická 

železniční stanice posunut o 30 minut dříve oproti původní době odjezdu v 8:50. Nastane i 

dřívější přejezd spoje ze zastávky Šumperk, Jesenická železniční stanice na zastávku 

Šumperk, autobusové stanoviště. Změněn bude i následný odjezd z této zastávky jako spoj 

číslo 18 a to o 30 minut. 

 

Časový posun odjezdu spoje z výchozí zastávky v kladném směru na časové ose je 

možno realizovat dvěma posuny. První možností posunu odjezdu spoje v kladném směru je 

rozdělení bezpečnostní přestávky, která má původní dobu zahájení v 11:27 na dvě části po 15 

minutách. První 15-ti minutová část se přesune před odjezd spoje číslo 18 v původní době 

odjezdu v 10:05 ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště. Druhá 15-ti minutová část 

bezpečnostní přestávky zůstane podle původního rozvrhu. Tímto se posune i doba přejezdu 

spoje ze stanice Jeseník, autobusové nádraží. 
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Pokud bychom k této změně ještě připojili změnu čekání spoje, posunuli bychom dobu 

odjezdu spoje číslo18 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové nádraží o 30 minut v kladném 

směru na časové ose. Jedna z možností je přesun doby čekání v délce 15 minut z doby čekání 

spoje číslo 17 po příjezdu v 13:40 na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. Tato část 

doby čekání by se přičetla k době čekání v délce 27 minut po přejezdu spoje na zastávku 

Šumperk, autobusové stanoviště v původní době ukončení přejezdu v 9:30. Kromě výše 

uvedené změny v odjezdu spoje číslo18 by došlo i ke změnám dob přejezdů ze zastávky 

Jeseník, autobusové nádraží do jesenických garáží a zpět. Byl by posunut v kladném směru na 

časové ose i odjezd spoje číslo 17 ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží, ale nikoliv o 30 

minut jako u předchozího odjezdu spoje číslo 18, ale pouze o 15 minut. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 30; 30> minut. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 79 

V rámci turnusového příkazu se vyskytuje jeden spoj, kterého se časová koordinace týká. 

Jedná se o spoj číslo 18. 

 

Tento turnusový příkaz je určen pro řidiče v pracovní den v pondělí. U tohoto 

turnusového příkazu musíme nalézt shodné časové posuny jako u turnusového příkazu řidiče 

číslo 56.1  pro odjezd spoje číslo 18 a  to jak v záporném, tak v kladném směru na časové ose.  

Bližší charakteristika spoje číslo 18 je uvedena u předchozího turnusového příkazu. 

 

Časový posun odjezdu spoje z výchozí zastávky v záporném směru na časové ose je 

možno provést několika způsoby. Jedním z nich je rozdělení bezpečnostní přestávky, která 

začíná v původní době v 9:30 na dvě části a to na 16 minut a 14 minut. Tato hodnota je 

zvolena proto, aby časový posun se shodoval s turnusovým příkazem řidiče číslo 56.1. Část 

bezpečnostní přestávky o časové délce 16 minut by se přesunula před přejezd spoje ze 

zastávky Jeseník, autobusové nádraží v původní době zahájení přejezdu v 11:26, čímž by 

původní doba přejezdu zůstala zachována. Spoj číslo 18 by tedy odjížděl ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště o 16 minut dříve. 

 

Dalším možným časovým posunem odjezdu spoje z výchozí zastávky v záporném 

směru na časové ose, který se bude shodovat s turnusovým příkazem řidiče číslo 56.1, je 

poněkud složitější. Jedná se o posun spoje číslo 18 v záporném směru o hodnotu 30 minut. 
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Záměnou odjezdu toho spoje s bezpečnostní přestávkou, která je před odjezdem tohoto spoje, 

nelze časový posun řešit z toho důvodu, že by byly porušeny provozní předpisy a legislativa o 

bezpečnostních přestávkách. Jedinou možností je záměna bezpečnostní přestávky, která má 

původní dobu začátku v 9:30 a čištění POD, které začíná v původní době a to v 7:45. 

Bezpečnostní přestávka by tedy začala v 7:45 a čištění POD by bylo zahájeno po příjezdu 

spoje číslo 18 na konečnou zastávku Jeseník, autobusové nádraží. 

 

Pokud by u turnusového příkazu řidiče číslo 56.1 došlo k záporným posunům odjezdu 

spoje číslo 18 na časové ose, došlo by i ke změně odjezdu spoje číslo 19. V turnusovém 

příkazu číslo 79 by se tato změna musela respektovat a také dodržet ,a to tím, že by došlo 

k posunu doby čekání po původním úkonu čištění (ve změněné verzi po vykonání 

bezpečnostní přestávky). Tato doba čekání, která trvá 30 minut (případně jen část doby 

čekání) by byla zahájena po příjezdu spoje číslo 19 na konečnou zastávku Šumperk, Jesenická 

železniční stanice. 

 

Další na řadě jsou možné posuny odjezdu spoje z výchozí zastávky v kladném směru 

na časové ose. Jednou z možností je přesunutí DPV, která trvá 15 minut z původní doby 

zahájení v 13:53 a přesun této činnosti hned za bezpečnostní přestávku, která začíná 

v původní době zahájení v 9:30. Již zmiňovaný spoj číslo 18 by odjížděl o 15 minut později, 

avšak tato změna by postihla i přejezdy spoje do jesenických garáží a zpět na zastávku 

Jeseník, autobusové nádraží. I spoj číslo 17, který odjíždí ze zastávky Jeseník, autobusové 

nádraží by byl touto změnou postižen. Odjezd spoje číslo 17 by musel být vhodným 

způsobem upraven i v turnusovém příkazu řidiče číslo 56.1. Další možností časového posunu 

odjezdu spoje z výchozí zastávky v kladném směru na časové ose je k této změně ještě přidat 

změnu v době čekání spoje. Doba čekání spoje, která následuje po příjezdu do jesenických 

garáží v době 11:28, by se rozdělila z celkové doby 43 minut na dvě části a to na 15 minut a 

28 minut. Doba čekání 15 minut by se přesunula za změněnou dobu zahájení DPV, která 

začíná po bezpečnostní přestávce v původní době v 9:30. Touto změnou by se změnila jen 

doba odjezdu spoje číslo 18. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 30; 30> minut. 
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Turnusový příkaz řidiče číslo 100 

V rámci turnusového příkazu se vyskytuje jeden spoj, kterého se časová koordinace týká. 

Jedná se o spoj číslo 7 na lince 930218. 

 

Tento turnusový příkaz je určen pro řidiče v pracovní dny od úterý do pátku. 

V pracovní den v pondělí je zajištěna dopravní obsluha této linky turnusovým příkazem řidiče 

číslo 100.1. Proto je důležité u obou těchto turnusových příkazů nalézt shodné časové posuny 

odjezdu řešeného spoje číslo 7. 

 

Spoj číslo 7, na lince 930218 odjíždí z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště v původní době odjezdu v 12:00 a pokračuje na konečnou zastávku Horní 

Bohdíkov. 

 

Možností pro záporný posun doby odjezdu spoje číslo 7 z výchozí zastávky na časové 

ose je několik. Mezi možnosti patří přesunutí DPV, která trvá 19 minut z původní doby 

zahájení této činnosti v 8:46. Zmíněnou činnost je možno přesunout před bezpečnostní 

přestávku, která začíná v původní době v 13:41. O zmíněných 19 minut se vlivem této změny 

přesune do dřívější polohy přejezd spoje ze zábřežských garáží na zastávku Zábřeh, železniční 

stanice, dále se přesune odjezd spoje číslo 12, který začíná svoji trasu ve výchozí zastávce 

Zábřeh, železniční stanice v původní době odjezdu v 10:05. Další spoj, který postihne tato 

změna je spoj číslo 7, který má původní dobu odjezdu v 12:00 z výchozí zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště. Posledním spojem, kterého by se daná změna týkala je spoj číslo 20, 

který má původní dobu odjezdu v 13:00 z výchozí zastávky Horní Bohdíkov. 

 

Další změnou odjezdu spoje v záporném směru na časové ose je přesunutí čištění 

POD, které trvá 30 minut. Tato činnost má původní dobu zahájení v 8:16. Tato činnost by se 

mohla přesunout před bezpečnostní přestávku, která má původní dobu zahájení v 13:41. 

Došlo by tím k časovému posunu v záporném směru na časové ose o 30 minut. Tato změna by 

způsobila časové posuny přejezdu spoje ze zábřežských garáží na linku číslo 930379 na 

výchozí zastávku Zábřeh, železniční stanice. Spoj číslo 12 by z této zastávky odjížděl ve 

změněném čase a to v 9:35. Další spoj, který by byl změnou ovlivněn, je spoj číslo 7, který by 

vyjížděl ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště v 11:30. Posledním spojem by byl spoj 

číslo 20, který by měl změněnou dobu odjezdu z výchozí zastávky Horní Bohdíkov v 12:30. 
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Třetí a poslední možností jak přesunout dobu odjezdu spoje z výchozí zastávky 

v záporném směru na časové ose je současné přesunutí DPV a čištění POD před bezpečnostní 

přestávku, která má původní dobu začátku v 13:41. Touto změnou by bylo dosaženo časového 

posunu v záporném směru na časové ose o 49 minut. Tato změna by opět měla vliv na přejezd 

vozidla ze zábřežských garáží a odjezdy spojů jako jsou: spoj číslo 12, který má původní dobu 

odjezdu v 10:05 z výchozí zastávky Zábřeh, železniční stanice, spoj číslo 7, který má původní 

dobu odjezdu ve 12:00 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště a jako poslední 

spoj, spoj číslo 20, který má původní dobu odjezdu ve 13:00 z výchozí zastávky Horní 

Bohdíkov. 

 

Dalším posunem je posun odjezdu spoje z výchozí zastávky v kladném směru na 

časové ose. Tohoto posunu je možno dosáhnout přesunutím bezpečnostní přestávky z původní 

doby zahájení v 13:41. Hned po příjezdu spoje v původním čase v 10:40 na konečnou 

zastávku Šumperk, autobusové stanoviště by následovala bezpečnostní přestávka o časové 

délce trvání 10 minut. Posunem bezpečnostní přestávky nedojde k porušení provozních 

předpisů ohledně bezpečnostních přestávek řidičů. Spoj číslo 7, by měl změněnou dobu 

odjezdu v 12:10 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště a změněna doba odjezdu 

by byla i u spoje číslo 20 na dobu v 13:10. Spoj číslo 20 má odjezd z výchozí zastávky Horní 

Bohdíkov. 

 

 Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 49;10> minut. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 100.1 

V rámci turnusového příkazu se vyskytuje jeden spoj, kterého se časová koordinace 

týká. Jedná se o spoj číslo 7 na lince 930218. 

 

Tento turnusový příkaz je určen pro řidiče v pracovní den v pondělí. U tohoto 

turnusového příkazu musíme nalézt shodné časové posuny jako u turnusového příkazu řidiče 

číslo 100  pro odjezd spoje číslo 7, a  to jak v záporném, tak v kladném směru na časové ose. 

  

Bližší charakteristika spoje číslo 18 je uvedena u předchozího turnusového příkazu. 

 

Časové posuny odjezdu spoje z výchozí zastávky v záporném směru na časové ose 

budou obdobné jako u předchozího turnusového příkazu řidiče. Pracovní činnosti, které 
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budou přesunuty za účelem změny doby odjezdu spoje jsou činnosti: DPV, která trvá 19 

minut a čištění POD, která trvá 30 minut. Tyto pracovní činnosti mohou být přesunuty 

jednotlivě a nebo současně před bezpečnostní přestávku, která začíná v původní době v 13:41. 

Přesunutím DPV by došlo k posunu spoje o 19 minut, posunutím čištění POD by došlo 

k časovému posunu odjezdu spoje o 30 minut. V případě posunu obou těchto činností, by 

došlo k časovému posunu o 49 minut v záporném směru na časové ose. Dané posuny by se 

týkaly přejezdu spoje ze šumperských garáží na linku číslo 930218, odjezdu spoje číslo 7 

z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště v původní době odjezdu v 12:00 a také 

odjezdu spoje číslo 26 z výchozí zastávky Horní Bohdíkov v původní době odjezdu v 13:00. 

 

Také časové posuny odjezdu spoje z výchozí zastávky v kladném směru na časové ose 

jsou podobné. Přesunout můžeme bezpečnostní přestávku z původní doby zahájení této 

činnosti v 13:41, která trvá 10 minut. Bezpečnostní přestávka by mohla být umístěna hned za 

provedení DPV, která se zahajuje v původní době v 8:14. Tím by došlo k časovému posunu o 

10 minut v kladném směru na časové ose. Došlo by opět ke změně přejezdu spoje ze 

šumperských garáží na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště, ke změně odjezdu spoje 

číslo 7 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště v původní době odjezdu v 12:00 a 

k posunu odjezdu spoje číslo 20 z výchozí zastávky Horní Bohdíkov v původní době odjezdu 

v 13:00. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 49; 10> minut. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 107 

V rámci turnusového příkazu se vyskytují dva spoje, kterých se časová koordinace 

týká. Jedná se o spoj číslo 4, na lince 930220 a spoj číslo 5, na lince 930220. 

 

Nyní bude pozornost věnována spoji číslo 4. Spoj číslo 4, na lince 930220 odjíždí 

z výchozí zastávky Hanušovice, viadukt v původní době odjezdu v 7:45, zastavuje na 

autobusové zastávce Velké Losiny, hotel Praděd, kde je původní doba odjezdu v 8:41 a spoj 

dále pokračuje na konečnou zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. 

 

Spoj číslo 4 

Časový posun původní doby odjezdu spoje číslo 4 v záporném směru na časové ose je 

možno realizovat změnou, a to přesunutím bezpečnostní přestávky, která trvá 10 minut 
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z původní doby zahájení v 7:26. Bezpečnostní přestávka by se mohla přesunout před 

administrativní práce v původní době zahájení této činnosti v 8:59. Spoj číslo 4 by na základě 

této změny odjížděl z výchozí zastávky o 10 minut dříve a v důsledku toho by odjížděl o 10 

minut dříve i ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd ve změněné době odjezdu z této 

zastávky a to v 8:31. 

 

Dále je možné provést časové posuny původní doby odjezdu spoje číslo 4 v kladném 

směru na časové ose několika změnami. Mezi první ze změn je možno uvést změnu časového 

provedení administrativní práce, která začíná v původní době v 8:59. Tato činnost by byla 

přesunuta za bezpečnostní přestávku, která začíná v původní době v 7:26. Vlivem dané změny 

by došlo k posunu původní doby odjezdu z výchozí zastávky spoje číslo 4 o 10 minut 

v kladném směru. 

 

Jako další možnost se jeví přesunutí čištění POD z původní doby zahájení této činnosti 

v 9:13. Tuto činnost by bylo vhodné přemístit za bezpečnostní přestávku, která začíná 

v původní době v 7:26. Tímto přesunem by se posunula původní doba odjezdu spoje číslo 4 o 

30 minut v kladném směru na časové ose, v důsledku toho i odjezd tohoto spoje ze zastávky 

Velké Losiny, hotel Praděd. Došlo by i k posunutí doby přejezdu spoje ze zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

 

Třetí možností pro posun původní doby odjezdu spoje číslo 4 v kladném směru na 

časové ose je společné přesunutí pracovních činností, jako je administrativní práce, která 

začíná v původní době v 8:59 a čištění POD, které začíná v původní době v 9:13. Na základě 

tohoto společného přesunutí dojde k posunu odjezdu spoje číslo 4 z výchozí zastávky o 40 

minut v kladném směru na časové ose. O danou hodnotu se posune v kladném směru i odjezd 

tohoto spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd. Posun bude mít vliv i na dobu přejezdu 

spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště do šumperských garáží, ale nikoliv o 40 

minut, ale pouze o 30 minut. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů < - 10; 40> minut. 

 

Spoj číslo 5 

Dalším spojem, kterého se časová koordinace v tomto turnusovém příkazu řidiče týká, 

je spoj číslo 5, na lince 930220, který odjíždí z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 
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stanoviště v původní době odjezdu v 11:30 a pokračuje směrem přes Velké Losiny na 

konečnou zastávku Jindřichov, železniční stanice. 

 

Pro časový posun původní doby odjezdu spoje z výchozí zastávky v záporném směru 

na časové ose je možno přesunout DPV, která trvá 16 minut a původní doba zahájení činnosti 

je v 9:43. DPV by se přesunula před bezpečnostní přestávku, která začíná v původní době 

v 13:11. Tímto přesunem by došlo k dřívějšímu přejezdu o 16 minut ze šumperských garáží 

na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště a dřívějšímu odjezdu spoje číslo 5 ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště ve změněné době a to v 11:14. Dále by se změnila doba 

odjezdu spoje číslo 8 ze zastávky Jindřichov, železniční stanice a to na změněnou dobu 

v 12:41. 

 

Další posuny již nejsou možné, protože jediné co se dále k časovým posunům nabízí, 

jsou bezpečnostní přestávky. Při jejich posunu došlo by však k porušení provozních předpisů 

o maximální době řízení řidiče.  

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů -0:16. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 122 

V rámci turnusového příkazu se vyskytuje jeden spoj, kterého se časová koordinace 

týká. Jedná se o spoj číslo 15, na lince 950122. 

 

Tento turnusový příkaz je určen pro řidiče v pracovní dny pondělí, úterý, čtvrtek, 

pátek. V pracovní den ve středu je zajištěna dopravní obsluha této linky turnusovým příkazem 

řidiče číslo 122.1. Proto je důležité u obou těchto turnusových příkazů nalézt shodné časové 

posuny odjezdu řešeného spoje číslo 15. 

 

Spoj číslo 15, na lince 950122 odjíždí z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží 

v původní době odjezdu v 9:00, zastavuje na zastávce Velké Losiny, hotel Praděd, kde má 

původní dobu odjezdu v 10:04 a pokračuje na konečnou zastávku Šumperk, autobusové 

stanoviště. 

 

Časový posun původní doby odjezdu spoje číslo 15 z výchozí zastávky v záporném 

směru na časové ose je možno realizovat a to přemístěním bezpečnostní přestávky o délce 
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trvání 20 minut z původní doby zahájení v 5:18. Tato bezpečnostní přestávka by byla spojena 

s bezpečnostní přestávkou o délce doby trvání 10 minut, která začíná v původní době v 11:13. 

Vlivem této změny by odjížděl i o 10 minut dříve spoj číslo 14 z výchozí zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště. Dále by byl proveden o 10 minut dříve i přejezd spoje ze zastávky 

Jeseník, autobusové nádraží do jesenických garáží a zpět na tuto zastávku. O 10 minut dříve 

by byl proveden i odjezd spoje číslo 15 z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží a 

v důsledku toho i odjezd tohoto spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd, která se 

nachází na trase spoje. Touto změnou bude změněn i přejezd ze zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

 

Časový posun původní doby odjezdu spoje číslo 15 z výchozí zastávky v kladném 

směru na časové ose je možno realizovat několika změnami. Jednou ze změn je přesunutí 

DPV, která trvá 16 minut z původní doby zahájení této činnosti v 10:57. DPV by byla 

přesunuta hned za ukončení bezpečnostní přestávky, která začíná v původní době v 5:18. 

Tímto posunem by spoj číslo 14 odjížděl z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

o 16 minut později. O 16 minut později ve srovnáním s původním časem zahájení, by se 

posunuly v kladném směru na časové ose i tyto další činnosti jako je přejezd spoje ze 

zastávky Jeseník, autobusové nádraží do jesenických garáží a zpět na tuto zastávku, a odjezd 

spoje číslo 15 z této zastávky. Dále by se o tuto dobu posunul i přejezd spoje ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

 

Další možností pro posun odjezdu spoje z výchozí zastávky v kladném směru na 

časové ose je přemístění čistění POD, která trvá 30 minut z původní doby zahájení v 10:27. 

Tato činnost by byla přemístěna hned za bezpečnostní přestávku, která začíná v původní době 

v 5:18. O 30 minut později by byly realizovány činnosti jako je odjezd spoje číslo 14 

z výchozí zastávky Šumperk, autobusové nádraží, přejezd spoje ze zastávky Jeseník, 

autobusové nádraží do jesenických garáží a zpět na tuto zastávku, odjezd spoje číslo 15 

z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží a přejezd spoje ze zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

 

Pokud bychom přesunuli současně činnosti jako jsou DPV (denní prohlídka vozidla) a 

čištění POD (pravidelná osobní doprava), došlo by k posunu v kladném směru na časové ose 

o 46 minut. Tyto dvě činnosti by mohly být umístěny hned za bezpečnostní přestávku, která 

začíná v původní době v 5:18. O zmíněnou hodnotu 46 minut později by byly realizovány 



53 
 

činnosti jako je odjezd spoje číslo 14 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště, 

přejezd ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží do jesenických garáží a zpět, odjezd spoje 

číslo 15 z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží (v důsledku toho i odjezd tohoto 

spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd, kde spoj zastavuje) a přejezd ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu je stanoven interval pro posun spojů <-20;46> minut. 

 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 122.1 

V rámci turnusového příkazu se vyskytuje jeden spoj, kterého se časová koordinace 

týká. Jedná se o spoj číslo 15, na lince 950122. 

 

Tento turnusový příkaz je určen pro řidiče v pracovní den ve středu. U tohoto 

turnusového příkazu musíme nalézt shodné časové posuny jako u turnusového příkazu řidiče 

číslo 122  pro odjezd spoje číslo 15, se kterým bylo posouváno a  to jak v záporném, tak 

v kladném směru na časové ose. 

  

Bližší charakteristika spoje číslo 15 je uvedena u předchozího turnusového příkazu. 

 

Časový posun spoje číslo 15 je možno z původní doby odjezdu z výchozí zastávky 

v záporném směru na časové ose dosáhnout přesunutím bezpečnostní přestávky pro řidiče, 

která trvá 20 minut. Tato bezpečnostní přestávka má původní dobu začátku v 5:17 a mohla by 

být přesunuta a sloučena s další bezpečnostní přestávkou, která trvá 10 minut a začíná 

v původní době v 10:15. Tímto posunem budou následující činnosti, jako je odjezd spoje číslo 

14 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště, přejezd spoje ze zastávky Jeseník, 

autobusové nádraží do jesenických garáží a zpět na tuto zastávku, odjezd spoje číslo 15 

z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží, který zastavuje na zastávce Velké Losiny, 

hotel Praděd a také přejezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště do 

šumperských garáží provedeny o 10 minut dříve. 

 

Časového posunu odjezdu spoje číslo 15 z výchozí zastávky v kladném směru je 

možno dosáhnout několika změnami. První změnou je možnost posunu DPV, která trvá 18 

minut z původní doby zahájení této činnosti v 10:57. DPV by byla přesunuta za bezpečnostní 
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přestávku, která začíná v 5:17. Aby však byl zachován stejný časový posun jako u 

předchozího turnusového příkazu, je potřeba DPV zkrátit na 16 minut a zbylé 2 minuty 

přesunout do doby čekání, která následuje po bezpečnostní přestávce v původní době zahájení 

v 10:15. Doba čekání by tedy trvala 56 minut na místo původních 54 minut. 

 

Další možnou změnou je přesunutí čištění POD, které trvá 30 minut z původní doby 

zahájení v 10:27. Tato činnost by po provedení změny následovala po bezpečnostní přestávce, 

která začíná v původní době v 5:17. 

 

Poslední z možností je současné přesunutí dvou výše uvedených změn. Jedná se o 

činnosti DPV, která bude zkrácena na 16 minut a zbylé 2 minuty budou přiřazeny k době 

čekání 54 minut po proběhnutí bezpečnostní přestávky v původní době zahájení v 10:15. 

Druhou činností je čištění POD, která trvá 30 minut. Tyto dvě činnosti by byly zařazeny za 

bezpečnostní přestávku, která začíná v původní době v 5:17. 

 

Tyto tři změny by posunuly v kladném směru na časové ose v časových délkách 16, 30 

nebo 46 minut následující činnosti, mezi které lze zařadit odjezd spoje číslo 14 z výchozí 

zastávky Šumperk, autobusové stanoviště, přejezd spoje ze zastávky Jeseník, autobusové 

nádraží do jesenických garáží a zpět na tuto zastávku. Těmito změnami by byl dotčen i odjezd 

spoje číslo 15 z výchozí zastávky Jeseník, autobusové nádraží, který má původní dobu 

odjezdu ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd v 10:04. Poslední činnost, která by se 

posunula v kladném směru na časové ose o výše uvedené časové hodnoty, je přejezd spoje ze 

zastávky Šumperk, autobusové stanoviště do šumperských garáží. 
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        Tab. 8 Možné časové posuny odjezdů spojů ve směru Šumperk – Velké Losiny. 

Linka Spoj Turnusový  Nejdříve  Původní Nejpozději  Posun v Posun v 

    příkaz  možný odjezd možný záporném  kladném  

    řidiče odjezd 
 

odjezd směru směru 

      (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) 

930218 33 51 7:55 8:10 8:26 0:15 0:16 

          8:40   0:30 

          8:56   0:46 

950122 4 45 8:25 8:25 8:35 0:00 0:10 

950122 18 56.1, 79 9:49 10:05 10:20 0:16 0:15 

      9:35   10:30 0:30 0:30 

930208 3 51 10:44 11:00 11:10 0:16 0:10 

      10:30     0:30   

      10:14     0:46   

930220 5 107 11:14 11:30   0:16   

930218 7 100.1,100 11:41 12:00 12:10 0:19 0:10 

      11:30     0:30   

      11:11     0:49   

 

 

                                     Tab. 9 Celkové časové posuny. 

Původní čas  Nejdříve možný Celkový časový 

odjezdu  odjezd posun 

(h:min) (h:min) (h:min) 

8:10 7:55 1:01 

8:25 8:25 0:10 

10:05 9:35 1:00 

11:00 10:14 0:56 

11:30 11:14 0:16 

12:00 11:11 0:59 
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         Tab. 10 Možné časové posuny odjezdů spojů ve směru Velké Losiny - Šumperk. 

Linka Spoj Turnusový  Nejdříve  Původní Nejpozději Posun v Posun v 

    příkaz možný odjezd  možný záporném  kladném  

     řidiče odjezd 
 

odjezd směru směru 

      (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) 

930220 4 107 8:31 8:41 8:51 0:10 0:10 

          9:11   0:30 

          9:21   0:40 

930218 34 51 8:50 9:05 9:21 0:10 0:16 

          9:35   0:30 

          9:51   0:46 

950122 15 122,122.1 9:44 10:04 10:20 0:20 0:16 

          10:34   0:30 

          10:50   0:46 

950122 7 45 11:34 11:34 11:50 0:00 0:16 

          12:04   0:30 

          12:20   0:46 

 

 

 

 

                                    Tab. 11 Celkové časové posuny. 

Původní čas  Nejdříve možný Celkový časový 

odjezdu odjezd posun 

(h:min) (h:min) (h:min) 

8:41 8:31 0:50 

9:05 8:50 0:56 

10:04 9:44 1:06 

11:34 11:34 0:46 
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6 Tvorba matematického modelu pro řešení úlohy a realizace 

optimalizačního výpočtu 

V kapitole 6 budou v podmínkách řešeného úseku použity prezentované matematické 
modely, které byly teoreticky popsány v kapitole  3. Modely jednosměrných koordinací je 
nutno chápat jako přípravnou fázi, na kterou budou navazovat modely obousměrné 
koordinace. V návaznosti na teorii probranou v kapitole 3, bude pro řešený úsek sestaveno 6 
modelů, 4 pro koordinaci jednosměrnou a 2 pro koordinaci obousměrnou. 

Ještě před tím, než bude přistoupeno k prezentaci konkrétních matematických modelů, 
bude prezentován současný stav rozložení spojů v řešeném období v jednotlivých směrech 

Současné rozložení spojů v čase přepravního sedla ve směru Šumperk – Velké Losiny 
je patrné z obr. 5, ve směru Velké Losiny – Šumperk na obr. 6.  

 

 

Obr. 5 Intervaly spojů na časové ose v přepravním sedle v pracovní dny. 

 

 

Obr. 6 Intervaly spojů a časové ose v přepravním sedle v pracovní dny. 

 

6.1 Tvorba matematických modelů pro řešený úsek 

6.1.1 Varianta I MM - jednosměrná časová koordinace ve směru Šumperk – 
Velké Losiny 
Optimalizační kritérium: maximální rozdíl mezi sousedními odjezdy spojů ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště. 

Cíl optimalizace: minimalizace maximálního rozdílu. 

Matematický model má tvar: 

 

min � (ℎ) = ℎ 
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Za podmínek   
475 + �� − (390 + �.) ≤ ℎ            �. ≤ 0 

505 + �� − (475 + ��) ≤ ℎ          �� ≤ 61 

575 + �0 − (505 + ��) ≤ ℎ          �� ≤ 10 

614 + �1 − (575 + �0) ≤ ℎ          �0 ≤ 60 

 674 + �2 − (614 + �1) ≤ ℎ          �1 ≤ 56 

671 + �3 − (674 + �2) ≤ ℎ          �2 ≤ 16 

730 + �4 − (671 + �3) ≤ ℎ          �3 ≤ 59 

                                                                                                      �4 ≤ 0 

ℎ ≥ 0 

��
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,   

 

6.1.2 Varianta I MM – jednosměrná časová koordinace ve směru Velké Losiny – 

Šumperk 

Optimalizační kritérium: maximální rozdíl mezi sousedními odjezdy spojů ze zastávky Velké 

Losiny, hotel Praděd. 

Cíl optimalizace: minimalizace maximálního rozdílu. 

Matematický model má tvar: 

min �(ℎ) = ℎ 

Za podmínek 

511 + �� − (459 + �.) ≤ ℎ           �. ≤ 0 

530 + �� − (511 + ��) ≤ ℎ          �� ≤ 50 

584 + �0 − (530 + ��) ≤ ℎ          �� ≤ 61 

694 + �1 − (584 + �0) ≤ ℎ          �0 ≤ 66 

 766 + �2 − (694 + �1) ≤ ℎ          �1 ≤ 46 

                                                                                                 �2 ≤ 0 
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ℎ ≥ 0 

��
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,   

 

 

6.1.3 Varianta II MM - jednosměrná časová koordinace ve směru Šumperk - 

Velké Losiny 

Optimalizační kritérium: minimální rozdíl mezi sousedními odjezdy spojů ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště. 

Cíl optimalizace: maximalizace minimálního rozdílu. 

Matematický model má tvar: 

max �(() = ( 

 

Za podmínek   
475 + �� − (390 + �.) ≥ (            �. ≤ 0 

505 + �� − (475 + ��) ≥ (          �� ≤ 61 

575 + �0 − (505 + ��) ≥ (          �� ≤ 10 

614 + �1 − (575 + �0) ≥ (          �0 ≤ 60 

 674 + �2 − (614 + �1) ≥ (          �1 ≤ 56 

671 + �3 − (674 + �2) ≥ (          �2 ≤ 16 

730 + �4 − (671 + �3) ≥ (          �3 ≤ 59 

                                                              �4 ≤ 0 

 

( ≥ 0 

��
$�%&0'                        ��� � = 0, … ,   
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6.1.4 Varianta II MM Maximalizace minimálního rozdílu mezi doby odjezdů 
spojů Velké Losiny – Šumperk  
Optimalizační kritérium: minimální rozdíl mezi sousedními odjezdy spojů ze zastávky Velké 

Losiny, hotel Praděd. 

Cíl optimalizace: maximalizace minimálního rozdílu. 

Matematický model má tvar: 

max � (() = ( 

Za podmínek 

511 + �� − (459 + �.) ≥ (            �. ≤ 0 

530 + �� − (511 + ��) ≥ (          �� ≤ 50 

584 + �0 − (530 + ��) ≥ (          �� ≤ 61 

694 + �1 − (584 + �0) ≥ (          �0 ≤ 66 

 766 + �2 − (694 + �1) ≥ (          �1 ≤ 46 

                                                                                                 �2 ≤ 0 

 

( ≥ 0 

��
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,   

 

 

6.1.5 Varianta III MM - obousměrná časová koordinace 
Optimalizační kritérium: maximální rozdíl mezi sousedními odjezdy spojů ze zastávek 

Šumperk, autobusové stanoviště a Velké Losiny, hotel Praděd.  

Cíl optimalizace: minimalizace maximálního rozdílu. 

Matematický model má tvar: 

 

min �(ℎ) = ℎ 

Za podmínek 

475 + ��
67 − (390 + �.

67) ≤ ℎ            �.
67 ≤ 0 

505 + ��
67 − (475 + ��

67) ≤ ℎ          ��
67 ≤ 61 

575 + �0
67 − (505 + ��

67) ≤ ℎ          ��
67 ≤ 10 
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614 + �1
67 − (575 + �0

67) ≤ ℎ          �0
67 ≤ 60 

 674 + �2
67 − (614 + �1

67) ≤ ℎ          �1
67 ≤ 56 

671 + �3
67 − (674 + �2

67) ≤ ℎ          �2
67 ≤ 16 

730 + �4
67 − (671 + �3

67) ≤ ℎ          �3
67 ≤ 59 

                                                                                                  �4
67 ≤ 0 

 

 

511 + ��
76 − (459 + �.

76) ≤ ℎ          �.
76 ≤ 0 

530 + ��
76 − (511 + ��

76) ≤ ℎ          ��
76 ≤ 50 

584 + �0
76 − (530 + ��

76) ≤ ℎ          ��
76 ≤ 61 

694 + �1
76 − (584 + �0

76) ≤ ℎ          �0
76 ≤ 66 

 766 + �2
76 − (694 + �1

76) ≤ ℎ          �1
76 ≤ 46 

                                                                                                  �2
76 ≤ 0 

 

ℎ ≥ 0 

��
67
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,  67 

��
76
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,  76 

 

 

 

6.1.6 Varianta IV MM – obousměrná časová koordinace 
Optimalizační kritérium: minimální rozdíl mezi sousedními odjezdy spojů ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště. 

Cíl optimalizace: maximalizace minimálního rozdílu. 

Matematický model má tvar: 

max �(() = ( 

 



62 
 

Za  podmínek 

475 + ��
67 − (390 + �.

67) ≥ (            �.
67 ≤ 0 

505 + ��
67 − (475 + ��

67) ≥ (          ��
67 ≤ 61 

575 + �0
67 − (505 + ��

67) ≥ (          ��
67 ≤ 10 

614 + �1
67 − (575 + �0

67) ≥ (          �0
67 ≤ 60 

 674 + �2
67 − (614 + �1

67) ≥ (          �1
67 ≤ 56 

671 + �3
67 − (674 + �2

67) ≥ (          �2
67 ≤ 16 

730 + �4
67 − (671 + �3

67) ≥ (          �3
67 ≤ 59 

                                                                                                  �4
67 ≤ 0 

 

 

511 + ��
76 − (459 + �.

76) ≥ (            �.
76 ≤ 0 

530 + ��
76 − (511 + ��

76) ≥ (          ��
76 ≤ 50 

584 + �0
76 − (530 + ��

76) ≥ (          ��
76 ≤ 61 

694 + �1
76 − (584 + �0

76) ≥ (          �0
76 ≤ 66 

 766 + �2
76 − (694 + �1

76) ≥ (          �1
76 ≤ 46 

                                                                                                  �2
76 ≤ 0 

 

 

 

( ≥ 0 

��
67
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,  67 

��
76
$�%&0'                             ��� � = 0, … ,  76 
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6.2 Realizace optimalizačního výpočtu 
Modely sestavené v podkapitolách 6.1.1 až 6.1.6 budou následně vyřešeny ve 

vhodném optimalizačním software. Pro potřeby řešení byl použit optimalizační software 
Xpress-IVE. V rámci kapitoly realizace optimalizačního výpočtu budou uvedeny texty 
programů, na základě kterých optimalizační software sestavené modely vyřeší. Texty 
programů budou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém byly prezentovány jednotlivé modely. 

 

6.2.1 Realizace optimalizačního výpočtu pro variantu I MM - jednosměrná 
koordinace Šumperk – Velké Losiny 
 

model koordinace 

uses "mmxprs";  

declarations 

 

n=7 

spoj=0..n 

x:array(spoj)of mpvar 

y:array(spoj,spoj)of mpvar 

a:array(spoj)of real 

t:array(spoj)of real 

H:mpvar 

end−declarations 

 

a::[0,61,10,55,56,16,59,0] 

t::[390,475,505,575,614,674,671,730] 
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forall(i in spoj)x(i)<=a(i) 

forall(i in spoj)x(i)is_integer 

forall(i in spoj)h>=0 

 

 

t(1)+x(1)−(t(0)+x(0))<=h 

t(2)+x(2)−(t(1)+x(1))<=h 

t(3)+x(3)−(t(2)+x(2))<=h 

t(4)+x(4)−(t(3)+x(3))<=h 

t(5)+x(5)−(t(4)+x(4))<=h 

t(6)+x(6)−(t(5)+x(5))<=h 

t(7)+x(7)−(t(6)+x(6))<=h 

 

minimize(h) 

 

forall(i in spoj)writeln("x(",i,")=",getsol (x(i))) 

writeln("h=",getobjval) 

end−model 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu byly získány následující výsledky: 

 

x(0)=0 

x(1)=0 

x(2)=10 

x(3)=0 

x(4)=0 

x(5)=0 

x(6)=0 



65 
 

x(7)=0 

h=85 

 

6.2.2 Varianta I MM - jednosměrná koordinace  Velké Losiny - Šumperk 
 

model koordinace 

uses "mmxprs";  

declarations 

 

n=5 

spoj=0..n 

x:array(spoj)of mpvar 

y:array(spoj,spoj)of mpvar 

a:array(spoj)of real 

t:array(spoj)of real 

h:mpvar 

 

end−declarations 

 

a::[0,50,61,66,46,0] 

 

t::[459,511,530,584,694,766] 

 

forall(i in spoj)x(i)<=a(i) 

forall(i in spoj)x(i)is_integer 

forall(i in spoj)h>=0 
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t(1)+x(1)−(t(0)+x(0))<=h 

t(2)+x(2)−(t(1)+x(1))<=h 

t(3)+x(3)−(t(2)+x(2))<=h 

t(4)+x(4)−(t(3)+x(3))<=h 

t(5)+x(5)−(t(4)+x(4))<=h 

 

minimize(h) 

 

forall(i in spoj)writeln("x(",i,")=",getsol (x(i))) 

writeln("h=",getobjval) 

end−model 

Po ukončení optimalizačního výpočtu byly získány následující výsledky: 

x(0)=0 

x(1)=10 

x(2)=53 

x(3)=58 

x(4)=10 

x(5)=0 

h=62 

 

6.2.3 Varianta II MM - jednosměrná koordinace Šumperk – Velké Losiny 
 

model koordinace 

uses "mmxprs";  

declarations 

 

n=7 

spoj=0..n 
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x:array(spoj)of mpvar 

y:array(spoj,spoj)of mpvar 

a:array(spoj)of real 

t:array(spoj)of real 

d:mpvar 

end−declarations 

 

a::[0,61,10,60,56,16,59,0] 

t::[390,475,505,575,614,674,671,730] 

 

forall(i in spoj)x(i)<=a(i) 

forall(i in spoj)x(i)is_integer 

forall(i in spoj)d>=0 

 

t(1)+x(1)−(t(0)+x(0))>=d 

t(2)+x(2)−(t(1)+x(1))>=d 

t(3)+x(3)−(t(2)+x(2))>=d 

t(4)+x(4)−(t(3)+x(3))>=d 

t(5)+x(5)−(t(4)+x(4))>=d 

t(6)+x(6)−(t(5)+x(5))>=d 

t(7)+x(7)−(t(6)+x(6))>=d 

 

maximize(d) 

 

forall(i in spoj)writeln("x(",i,")=",getsol (x(i))) 

writeln("d=",getobjval) 

end−model 
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Po ukončení optimalizačního výpočtu byly získány následující výsledky: 

 

x(0)=0 

x(1)=0 

x(2)=10 

x(3)=0 

x(4)=1 

x(5)=0 

x(6)=31 

x(7)=0 

d=28 

 

6.2.4 Varianta I MM - jednosměrná koordinace Velké Losiny – Šumperk 
 

model koordinace 

uses "mmxprs";  

declarations 

 

n=5 

spoj=0..n 

x:array(spoj)of mpvar 

y:array(spoj,spoj)of mpvar 

a:array(spoj)of real 

t:array(spoj)of real 

d:mpvar 

end−declarations 

 

a::[0,50,61,66,46,0] 
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t::[459,511,530,584,694,766] 

 

forall(i in spoj)x(i)<=a(i) 

forall(i in spoj)x(i)is_integer 

forall(i in spoj)d>=0 

 

t(1)+x(1)−(t(0)+x(0))>=d 

t(2)+x(2)−(t(1)+x(1))>=d 

t(3)+x(3)−(t(2)+x(2))>=d 

t(4)+x(4)−(t(3)+x(3))>=d 

t(5)+x(5)−(t(4)+x(4))>=d 

 

maximize(d) 

 

forall(i in spoj)writeln("x(",i,")=",getsol (x(i))) 

writeln("d=",getobjval) 

end−model 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu byly získány následující výsledky: 

 

x(0)=0 

x(1)=11 

x(2)=53 

x(3)=60 

x(4)=11 

x(5)=0 

d=61 
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6.2.5 Varianta III MM – obousměrná časová koordinace 
model ModelName 

uses "mmxprs";  

 

declarations 

n=7 

spoj=0..n 

 

nn=5 

spojj=0..nn 

 

xSL:array(spoj)of mpvar 

y:array(spoj,spoj)of mpvar 

aSL:array(spoj)of real 

tSL:array(spoj)of real 

h:mpvar 

 

xLS:array(spojj)of mpvar 

aLS:array(spojj)of real 

tLS:array(spojj)of real 

end−declarations 

 

!Odjezdy ze umperka do velkých Losin 

aSL::[0,61,10,55,56,16,59,0] 

tSL::[390,475,505,575,614,674,671,730] 

 

 

forall(i in spoj)xSL(i)<=aSL(i) 
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forall(i in spoj)xSL(i)is_integer 

forall(i in spoj)h>=0 

 

tSL(1)+xSL(1)−(tSL(0)+xSL(0))<=h 

tSL(2)+xSL(2)−(tSL(1)+xSL(1))<=h 

tSL(3)+xSL(3)−(tSL(2)+xSL(2))<=h 

tSL(4)+xSL(4)−(tSL(3)+xSL(3))<=h 

tSL(5)+xSL(5)−(tSL(4)+xSL(4))<=h 

tSL(6)+xSL(6)−(tSL(5)+xSL(5))<=h 

tSL(7)+xSL(7)−(tSL(6)+xSL(6))<=h 

 

!Odjezdy z Velkých Losin do Šumperka 

aLS::[0,50,61,66,46,0] 

tLS::[459,511,530,584,694,766] 

 

tLS(1)+xLS(1)−(tLS(0)+xLS(0))<=h 

tLS(2)+xLS(2)−(tLS(1)+xLS(1))<=h 

tLS(3)+xLS(3)−(tLS(2)+xLS(2))<=h 

tLS(4)+xLS(4)−(tLS(3)+xLS(3))<=h 

tLS(5)+xLS(5)−(tLS(4)+xLS(4))<=h 

 

minimize(h) 

 

forall(i in spojj)xLS(i)is_integer 

 

forall(i in spoj)writeln("xSL(",i,")=",getsol (xSL(i))) 

writeln 

forall(i in spojj)writeln("xLS(",i,")=",getsol (xLS(i))) 
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writeln 

writeln("h=",getobjval) 

end−model 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu byly získány následující výsledky: 

 

xSL(0)=0 

xSL(1)=0 

xSL(2)=10 

xSL(3)=0 

xSL(4)=0 

xSL(5)=0 

xSL(6)=0 

xSL(7)=0 

 

xLS(0)=0 

xLS(1)=0 

xLS(2)=0 

xLS(3)=25 

xLS(4)=0  

xLS(5)=0 

 

h=85 
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6.2.6 Varianta IV MM – obousměrná časová koordinace 
 

model ModelName 

uses "mmxprs";  

 

declarations 

n=7 

spoj=0..n 

 

nn=5 

spojj=0..nn 

 

xSL:array(spoj)of mpvar 

y:array(spoj,spoj)of mpvar 

aSL:array(spoj)of real 

tSL:array(spoj)of real 

d:mpvar 

 

xLS:array(spojj)of mpvar 

aLS:array(spojj)of real 

tLS:array(spojj)of real 

end−declarations 

 

!Odjezdy ze umperka do velkých Losin 

aSL::[0,61,10,55,56,16,59,0] 

tSL::[390,475,505,575,614,674,671,730] 
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forall(i in spoj)xSL(i)<=aSL(i) 

forall(i in spoj)xSL(i)is_integer 

forall(i in spoj)d>=0 

 

tSL(1)+xSL(1)−(tSL(0)+xSL(0))>=d 

tSL(2)+xSL(2)−(tSL(1)+xSL(1))>=d 

tSL(3)+xSL(3)−(tSL(2)+xSL(2))>=d 

tSL(4)+xSL(4)−(tSL(3)+xSL(3))>=d 

tSL(5)+xSL(5)−(tSL(4)+xSL(4))>=d 

tSL(6)+xSL(6)−(tSL(5)+xSL(5))>=d 

tSL(7)+xSL(7)−(tSL(6)+xSL(6))>=d 

 

!Odjezdy z velkých Losin do umperka 

aLS::[0,50,61,66,46,0] 

tLS::[459,511,530,584,694,766] 

 

tLS(1)+xLS(1)−(tLS(0)+xLS(0))>=d 

tLS(2)+xLS(2)−(tLS(1)+xLS(1))>=d 

tLS(3)+xLS(3)−(tLS(2)+xLS(2))>=d 

tLS(4)+xLS(4)−(tLS(3)+xLS(3))>=d 

tLS(5)+xLS(5)−(tLS(4)+xLS(4))>=d 

 

forall(i in spojj)xLS(i)is_integer 

 

maximize(d) 

 

forall(i in spoj)writeln("xSL(",i,")=",getsol (xSL(i))) 

writeln 
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forall(i in spojj)writeln("xLS(",i,")=",getsol (xLS(i))) 

writeln 

writeln("d=",getobjval) 

end−model 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu byly získány následující výsledky: 

 

xSL(0)=0 

xSL(1)=0 

xSL(2)=10 

xSL(3)=0 

xSL(4)=1 

xSL(5)=0 

xSL(6)=31 

xSL(7)=0 

 

 

 

xLS(0)=0 

xLS(1)=0 

xLS(2)=9 

xLS(3)=0 

xLS(4)=0 

xLS(5)=0 

 

d=28 
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Jak je z matematických modelů a textů programů patrné, nejsou v nich uvedeny podmínky 
týkající se zachování posloupnosti jednotlivých spojů obsluhovaných týmž vozidlem. V rámci 
experimentální části řešení byly prováděny i výpočetní experimenty s matematickými modely, 
které tyto podmínky obsahovaly, ovšem dodatečné zařazení uvedených podmínek nemělo vliv 
ani v jednom případě na hodnotu účelové funkce. 

 

Dodatečné podmínky se týkaly turnusů číslo 51, 100, 100.1 a měly tvar: 

507 + ��
67 ≤ 510 + ��

76 

726 + �3
67 ≤ 780 

V případě ostatních turnusů se nevyskytovaly časové posuny, které by ovlivňovaly jízdy 
v opačných směrech. 
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7 Zhodnocení dosaženého řešení a formulace souvisejících doporučení 
Na základě provedených optimalizačních výpočtů je možno prezentovat dosažené 

výsledky. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 18 a 19. 

                         Tab. 18 Výsledné hodnoty ve směru Šumperk – Velké Losiny. 

Původní časy Časy změněné 

  Jednosměrná Obousměrná 

  Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV 

(h:min) (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) 

 8:10 7:55 7:55 7:55 7:55 

8:25 8:35 8:35 8:35 8:35 

10:05 9:35 9:35 9:35 9:35 

11:00 10:14 10:15 10:14 10:15 

11:30 11:14 10:52 11:14 11:14 

12:00 11:11 11:42 11:11 11:42 

 

                          
                         Tab. 19 Výsledné hodnoty ve směru Velké Losiny – Šumperk. 

Původní časy Časy změněné 

  Jednosměrná Obousměrná 

  Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV 

(h:min) (h:min) (h:min) (h:min) (h:min) 

8:41 8:41 8:42 8:31 8:31 

9:05 9:43 9:43 8:50 8:59 

10:04 10:42 10:44 10:09 9:44 

11:34 11:44 11:45 11:34 11:34 

 

Jak však bylo uvedeno v kapitole 6, mají modely pro jednosměrnou koordinaci pouze 
omezené použití, nedokáží totiž zohlednit vazby mezi spoji jedoucími v obou směrech 
obsluhovaných týmž vozidlem. Z uvedeného důvodu budou pro praktickou aplikaci 
posuzovány pouze výsledky modelů sestavených pro obousměrnou koordinaci. V tabulce 20 
jsou uvedeny hodnoty účelových funkcí pro modely obousměrné koordinace společně 
s uvedením inverzních hodnot.  

 
 
 
                            Tab. 20 Rozpětí intervalů mezi dobami odjezdů spojů. 

  Minimální rozdíl (min) Maximální rozdíl (min) 

Varianta III 3 110 

Varianta IV 28 110 
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Jak je z následující tabulky 20 patrné, jeví se jako vhodnější řešení varianta IV, 
protože minimální rozdíl mezi dobami odjezdů spojů je 28 minut, na rozdíl od varianty III, 
kde je tento rozdíl pouze 3 minuty.  
 
 

V dalším textu budou vybrány k realizaci výsledky varianty IV, u které je rozpětí 
intervalů mezi odjezdy spojů menší. podrobněji analyzována z pohledů vlivů navržených 
změn na turnusové příkazy řidičů a jízdní řády. 
 

 

7.1 Analýza vlivů navržených změn na turnusové příkazy řidičů 
                               
 
                           Tab. 21 Upravené výsledné hodnoty dob odjezdů. 

Původní  Časy změněné   

časy  Obousměrná max Úprava pro turnusy 

(h:min) (h:min) (h:min) 

 8:10 7:55 7:55 

8:25 8:35 8:35 

10:05 9:35 9:35 

11:00 10:15 10:14 

11:30 11:14 11:14 

12:00 11:42 11:41 

 
                               Tab. 22 Upravené výsledné hodnoty dob odjezdů. 

Původní  Časy změněné   

časy  Obousměrná max Úprava pro turnusy 

(h:min) (h:min) (h:min) 

8:41 8:31 8:31 

9:05 8:50 50:08,8 

10:04 9:44 9:44 

11:34 11:34 11:34 

 

 

 



79 
 

 

Obr. 7 Porovnání původních a změněných dob odjezdů spojů ze Šumperka. 

 

 

Obr. 8 Porovnání původních a změněných dob odjezdů spojů z Velkých Losin. 

 

7.2 Provedené změny 

Navržené změny budou komentovány v následujícím pořadí: jako první budou 

uvedeny změny turnusových příkazů řidičů a pak teprve změny jednotlivých jízdních řádů. Je 

to proto, že změny v jízdních řádech vznikají na základě ustanovení turnusových příkazů 

řidičů. 

 

7.2.1 Změny v turnusových příkazech řidičů 
Pro názornost jsou zobrazeny části turnusových příkazů před a po provedení změn a 

k nim související komentář. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 45 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 45, 

které se budou dané změny týkat. 
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Tab. 23 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 45. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace byla zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provedena tato změna: 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperka, autobusové stanoviště v původním čase 8:25 

přesunout na dobu odjezdu v 8:35. 

 

Tab. 24 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 45. 

 

 

Výše uvedená změna byla dosažena touto úpravou turnusového příkazu řidiče: 

 

Posunem administrativní práce z původní doby 10:12 na změněnou dobu 8:25. 

Administrativní práce bude provedena místo v jesenických garážích na zastávce Šumperk, 

autobusové stanoviště. Společně s přesunem administrativní práce se přesunula i manipulace 

před jízdou v délce trvání 10 minut, která byla původně umístěna před odjezdem spoje ze 

zastávky Šumperk, autobusové stanoviště v době 8:25. 

 

Jelikož daný spoj vyjíždí ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště o 10 minut 

později, tak bylo zrušeno nařízení na čekání na příjezd vlaku na zastávce Kouty, pošta. 

 

Vlivem této změny došlo dále ke změně doby přejezdu ze zastávky Jeseník, 

autobusové nádraží z původního času 9:40 na změněnou dobu odjezdu 9:51 do jesenických 

garáží. 

 

Došlo také k posunutí začátku bezpečnostní přestávky pro řidiče silničního vozidla a 

to z původní doby 9:42 na změněnou dobu a to 9:53. Samozřejmě jsou při změně doby 

bezpečnostní přestávky dodrženy platná nařízení. 

 

950122 4 Šumperk, aut. st. 8:25 Jeseník, aut. nádr. 9:40 1:15 0:10 47

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 9:40 Jeseník, garáže 9:42 0:02 0:01vd 1,5

** Bezp. přestávka 9:42 10:12 0:30

** Admin. práce 10:12 10:22 0:10

Na zastávce Kouty, pošta vyčkat na příjezd vlaku.

** Admin. práce 8:25 8:35 0:10 0:10

950122 4 Šumperk, aut. st. 8:35 Jeseník, aut. nádr. 9:50 1:15 0:01vd 47

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 9:51 Jeseník, garáže 9:53 0:02 1,5

** Bezp. přestávka 9:53 10:23 0:30
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Turnusový příkaz řidiče číslo 51 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 51, 

které se budou dané změny týkat. 

 

Tab. 25 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 51. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace bylo zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provést několik změn. Změny se týkaly těchto odjezdů spojů: 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperka, autobusové stanoviště v 8:10 přesunout na dobu 

odjezdu v 7:55. 

• Odjezd spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd v 9:05 přesunout na dobu 

odjezdu v 8:59. 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperka, autobusové stanoviště v 11:00 přesunout na dobu 

odjezdu v 10:14. 

 

Tab. 26 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 51. 

 

 

Výše uvedených změn bylo dosaženo těmito úpravami v turnusovém příkazu řidiče: 

 

Přesun 15-ti minutové bezpečnostní přestávky z 7:55 na dobu 9:17. Doba řízení po 

tuto přestávku nepřesáhne stanovenou maximální 4 hodinovou dobu řízení. Tímto přesunem 

bezpečnostní přestávky došlo k přesunu odjezdu spoje číslo 33, který měl odjezd ze zastávky 

** Bezp. přestávka 7:55 8:10 0:15

930218 33 Šumperk, aut. st. 8:10 Bukovice, konečná 8:42 0:32 0:03 15,0

930218 34 Bukovice, konečná 8:45 Šumperk, aut. st. 9:23 0:38 0:05 18,0

Přejezd Šumperk, aut. st. 9:28 Šumperk, garáže 9:32 0:04 1,8

** DPV 9:32 9:48 0:16

** Čištění POD 9:48 10:18 0:30 0:31

Přejezd Šumperk, garáže 10:49 Šumperk, aut. st. 10:53 0:04 1,8

930208 3 Šumperk, aut. st. 11:00 V. Losiny, hotel Praděd 11:20 0:20 0:07 0:03 1:00 10,5

930218 12 V. Losiny, hotel Praděd 12:30 Šumperk, aut. st. 13:10 0:40 0:07 0:03 0:37 15,9

** Admin. práce 13:50 14:00

930218 33 Šumperk, aut. st. 7:55 Bukovice, konečná 8:27 0:32 0:03 0:09 15,0

930218 34 Bukovice, konečná 8:39 Šumperk, aut. st. 9:17 0:38 0:05 18,0

Přejezd Šumperk, aut. st. 9:22 Šumperk, garáže 9:26 0:04 1,8

** Bezp. přestávka 9:26 9:41 0:15 0:22

Přejezd Šumperk, garáže 10:03 Šumperk, aut. st. 10:07 0:04 1,8

930208 3 Šumperk, aut. st. 10:14 V. Losiny, hotel Praděd 10:34 0:20 0:07 0:03 1:37 10,5

930218 12 V. Losiny, hotel Praděd 12:30 Šumperk, aut. st. 13:10 0:40 0:16 0:02  15,9

** DPV 13:12 13:28 0:16

** Čištění POD 13:28 13:58 0:30  

** Admin. práce 13:58 14:08 0:10
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Šumperk autobusové stanoviště v 8:10. Změněná doba odjezdu z výše uvedené zastávky je 

v 7:55. Tímto posunem bylo dosaženo také změny odjezdu spoje ze zastávky Velké Losiny, 

hotel Praděd. Je to způsobeno tím, že daný spoj se na zastávce Bukovice, konečná otáčí a jede 

tu stejnou trasu zpět na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. Změna odjezdu spoje ze 

zastávky Velké Losiny, hotel Praděd byla z původní doby 9:05 změněna na dobu odjezdu v 

8:59. Tato změna byla provedena nejen přesunutím bezpečnostní přestávky, ale také změnou 

doby čekání spoje na konečné zastávce Bukovice, konečná. Tato změna také postihla dobu 

přejezdu vozidla ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště do šumperských garáží. 

K bezpečnostní přestávce byla ještě přesunuta doba čekání, která trvá 31 minut. Tato doba 

čekání byla předtím zařazena po čištění POD (pravidelná osobní doprava). 

 

Dále u tohoto turnusového příkazu řidiče došlo ke změnám: přesunutí DPV (denní 

prohlídka vozidla) z původní doby 9:32 na změněnou dobu 13:12, přesunutí čištění POD 

(pravidelná osobní doprava) z původní doby 9:48 na změněnou dobu 13:28 a přesunutím 

administrativních prací z původní doby 13:50 na změněnou dobu 13:58. Vlivem těchto změn 

bylo dosaženo změnění doby přejezdu zpět ze šumperských garáží z původní doby 10:49 na 

změněnou dobu 10:03. Dále došlo ke změně odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště z původní doby 11:00 na změněnou dobu odjezdu 10:14.  

 

Po příjezdu tohoto spoje na zastávku Velké Losiny, hotel Praděd došlo ke změně doby 

čekání. Spoj zde předtím čekal 1 hodinu, po provedené změně se doba čekání prodloužila z 1 

hodiny na 1 hodinu a 37 minut. Doba čekání tak byla navýšena o 37 minut, které byly 

přesunuty z celé doby čekání (která trvala daných 37 minut) spoje na zastávce Šumperk, 

autobusové stanoviště. K této změně přibyla ještě změna manipulace před jízdou. Doba 

manipulace byla změněna ze 7 minut na 16 minut. 1 minuta byla přesunuta z manipulace po 

jízdě, dalších 8 minut bylo přesunuto z manipulace před jízdou, po příjezdu spoje do Zábřeha, 

autobusové stanoviště v nezměněné době 14:38. Tímto přesunem dob manipulace a doby 

čekání bylo dosaženo toho, že spoj, který se ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd vracel 

zpět na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště měl dobu odjezdu nezměněnou, tzn. že doba 

odjezdu ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd zůstala na původní době 12:30. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 56.1 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 56.1, 

které se budou dané změny týkat. 
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Tab. 27 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 56.1. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace byla zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provedena tato změna: 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště přesunout z původní doby 

odjezdu 10:05 na změněnou dobu odjezdu 9:35. 

 

Tab. 28 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 56.1. 

 

 

Požadovaná změna doby odjezdu byla dosažena těmito úpravami v turnusovém 

příkazu řidiče: 

 

Přesunutím čištění POD z původní doby 7:38 na změněnou dobu 10:57. Čištění bude 

probíhat v jesenických garážích místo v šumperských garážích a to v délce trvání 30-ti minut. 

 

V návaznosti na tuto změnu proběhne DPV v šumperských garážích v 7:38 na místo 

původní doby 8:08. Délka trvání tohoto pracovního úkonu bude nezměněna a zůstane 

v původní době trvání 16-ti minut. 

 

Změní se přejezd spoje ze šumperských garáží na zastávku Šumperk, Jesenická, 

železniční stanice. Původní doba odjezdu ze šumperkých garáží v 8:45 je změněna na dobu 

8:15. V souvislosti s tímto posunem se změní i doba odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, 

Jesenická železniční stanice z původní doby 8:50 na změněnou dobu odjezdu v 8:20. Spoj 

vykoná jednu okružní jízdu jako spoj MHD (městské hromadné dopravy) po městě Šumperk a 

** Čištění POD 7:38 8:08 0:30

** DPV 8:08 8:24 0:16 0:21

Přejezd Šumperk, garáže 8:45 ŠPK Jesenická, žel. s. 8:49 0:04 1,9

935233 19 ŠPK Jesenická, žel. s. 8:50 ŠPK Jesenická, žel. s. 9:27 0:37 0:01 0:02 11,0

Přejezd ŠPK Jesenická, žel. s. 9:29 Šumperk, aut. st. 9:30 0:01 0:27 0,2

950122 18 Šumperk, aut. st. 10:05 Jeseník, aut. nádr. 11:25 1:20 0:08 47,0

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 11:25 Jeseník, garáže 11:27 0:02 0:14 vd 1,5

** DPV 7:38 7:54 0:16 0:21

Přejezd Šumperk, garáže 8:15 ŠPK Jesenická, žel. s. 8:19 0:04 1,9

935233 19 ŠPK Jesenická, žel. s. 8:20 ŠPK Jesenická, žel. s. 8:57 0:37 0:01 0:02 11,0

Přejezd ŠPK Jesenická, žel. s. 8:59 Šumperk, aut. st. 9:00 0:01 0:27 0,2

950122 18 Šumperk, aut. st. 9:35 Jeseník, aut. nádr. 10:55 1:20 0:08 47,0

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 10:55 Jeseník, garáže 10:57 0:02 0:14 vd 1,5

** Čištění POD 10:57 11:27 0:30
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vrátí se zpět na zastávku Šumperk, Jesenická, železniční stanice, ale již v nové době příjezdu 

a to v 8:57 na místo původní doby příjezdu v 9:27. 

 

Další změnou je přejezd ze zastávky Šumperk, Jesenická, železniční stanice na 

zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. Doba původní doby odjezdu je v 9:29, změněná 

doba odjezdu je v 8:59. Na tento přejezd mezi zastávkami navazuje odjezd spoje ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště v původní době odjezdu v 10:05, která je změněna na dobu 

odjezdu v 9:35. Spoj z této zastávky míří na zastávku Jeseník, autobusové nádraží. 

 

Změněna je i doba dalšího přejezdu ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží do 

jesenických garáží. Doba odjezdu je změněna z původní doby 11:25 na novou dobu odjezdu 

spoje při přejezdu v 10:55. Po příjezdu spoje do jesenických garáží následuje čištění POD, 

čímž došlo ke změnám v turnusovém příkazu řidiče. 

 

Ohledně bezpečnostních přestávek řidičů žádné změny nenastaly. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 79 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 79, 

které se budou dané změny týkat. 

 

Tab. 29 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 79. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace byla zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provedena tato změna: 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště přesunout z původní doby 

odjezdu v 10:05 na změněnou dobu odjezdu v 9:35. 

 

 

 

 

** Čištění POD 7:45 8:15 0:30 0:30

Přejezd Šumperk, garáže 8:45 ŠPK Jesenická, žel.st. 8:49 0:04 1,8

935233 19 ŠPK Jesenická, žel.st. 8:50 ŠPK Jesenická, žel.st. 9:27 0:37 0:01 0:02 11,0

Přejezd ŠPK Jesenická žel.st. 9:29 Šumperk, aut. st. 9:30 0:01 0,3

** Bezp. přestávka 9:30 10:00 0:30

950122 18 Šumperk, aut. st. 10:05 Jeseník, aut. nádr. 11:25 1:20 0:05 0:01 46,6

Vyčkej na příjezd předcházejícího spoje č. 17 - přestup cestujících.
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Tab. 30 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 79. 

 

 

Požadovaná změna doby odjezdu byla dosažena těmito úpravami v turnusovém 

příkazu řidiče: 

 

Doba zahájení bezpečnostní přestávky pro řidiče byla přesunuta z původní doby v 9:30 

na změněnou dobu zahájení v 7:45. Doba bezpečnostní přestávky byla umístěna na post doby 

pro čištění POD. Délka doby trvání bezpečnostní přestávky nebyla změněna a zůstává 

v původní době trvání a to 30-ti minut. Po provedení této změny nebude řidič autobusu před 

touto přestávkou ani po ní řídit autobus déle než 4 hodiny. Po bezpečnostní přestávce 

v šumperských garážích neproběhne doba čekání v původní délce trvání 30-ti minut, tak jak to 

bylo po provedení čištění POD (pravidelná osobní doprava). 

 

Změněna je i doba přejezdu ze šumperských garáží v původní době v 8:45 na 

změněnou dobu odjezdu v 8:15. Tato změna je způsobena přesunem doby čekání v délce 30-ti 

minut. 

 

Změněna je i doba odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, Jesenická železniční stanice. 

Tento spoj provádí okružní jízdu MHD (městské hromadné dopravy) po městě Šumperk a 

vrací se zpět na zastávku Šumperk, Jesenická, železniční stanice. Z původní doby odjezdu 

v 8:50 na změněnou dobu v 8:20. Řidič s turnusovým příkazem číslo 79 je nasazen na tuto 

trasu pouze v pondělí a v ostatních pracovních dnech je na této trase nasazen řidič 

s turnusovým příkazem číslo 56.1. Je proto nutné, aby v průběhu pracovních dnů (od pondělí 

do pátku) spoj odjížděl z výše uvedené zastávky ve stejnou dobu.  

 

Spoj ukončí okružní jízdu v zastávce Šumperk, Jesenická, železniční stanice ve 

změněné době v 8:57, což je o 30 minut dříve oproti původní době příjezdu. Po příjezdu na 

tuto zastávku bude spoj čekat 30 minut, čímž nebude přerušena vazba čekání na spoj číslo 17. 

Tato vazba zajišťuje přestup cestujících.  

** Bezp. přestávka 7:45 8:15 0:30

Přejezd Šumperk, garáže 8:15 ŠPK Jesenická, žel.st. 8:19 0:04 1,8

935233 19 ŠPK Jesenická, žel.st. 8:20 ŠPK Jesenická, žel.st. 8:57 0:37 0:01 0:02 0:30 11,0

Přejezd ŠPK Jesenická, žel.st. 9:29 Šumperk, aut. st. 9:30 0:01 0,3

950122 18 Šumperk, aut. st. 9:35 Jeseník, aut. nádr. 10:55 1:20 0:05 0:01 46,6

** Čištění POD 10:56 11:26 0:30

Vyčkej na příjezd předcházejícího spoje č. 17 - přestup cestujících.
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Další změna se týká doby odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

z původní doby v 10:05 na změněnou dobu odjezdu spoje v 9:35. Spoj směřuje na zastávku 

Jeseník, autobusové nádraží 

 

Doba čištění POD je přesunuta z původní doby 7:45 na změněnou dobu 10:56. Čištění 

bude provedeno na zastávce Jeseník, autobusové nádraží, délka doby čištění zůstane 

nezměněna a to 30 minut.  

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 100 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 100, 

které se budou dané změny týkat. 

 

Tab. 31 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 100. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace byla zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provedena tato změna: 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště přesunout z původní doby 

v 12:00 na změněnou dobu odjezdu spoje v 11:41. 

 

Tab. 32 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 100. 

 

 

 

 

 

 

  ** Čištění POD 8:16  8:46   0:30  

 ** DPV 8:46  9:05  0:19 0:50  

Přejezd Zábřeh, garáže 9:55 Zábřeh, žel. st. 9:57 0:02  0,6

930379 12 Zábřeh, žel. st. 10:05 Šumperk, aut. st. 10:40 0:35 0:08 0:02 1:08 16,0

930218 7 Šumperk, aut. st. 12:00 V. Losiny, H. Bohdíkov 12:55 0:55 0:10 0:03  27,5

930218 20 V. Losiny, H. Bohdíkov 13:00 Šumperk, aut. st. 13:40 0:40 0:05 0:01 19,0

  ** Čištění POD 8:16  8:46   0:30 0:50  

Přejezd Zábřeh, garáže 9:36 Zábřeh, žel. st. 9:38 0:02  0,6

930379 12 Zábřeh, žel. st. 9:46 Šumperk, aut. st. 10:21 0:35 0:08 0:02 1:08 16,0

930218 7 Šumperk, aut. st. 11:41 V. Losiny, H. Bohdíkov 12:36 0:55 0:10 0:03  27,5

930218 20 V. Losiny, H. Bohdíkov 12:41 Šumperk, aut. st. 13:21 0:40 0:05 0:01 19,0

 ** DPV 13:22  13:41  0:19   
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Požadovaná změna doby odjezdu byla dosažena těmito úpravami v turnusovém 

příkazu řidiče: 

 

Po provedení čištění POD v zábřežských garážích, které končí v 8:46 bude provedeno 

čekání v délce trvání 50 minut. Doba čekání byla původně umístěna v turnusovém příkazu 

řidiče po provedení DPV (denní prohlídka vozidla) v 9:05. 

 

DPV byla přesunuta z původní doby zahájení v 8:46 na změněnou dobu a to v 13:22. 

Touto změnou došlo k časovému posunu přejezdu ze zábřežských garáží na zastávku Zábřeh, 

železniční stanice. Původní doba přejezdu byla v 9:55 a změněná doba začátku přejezdu je 

v 9:36. 

 

V návaznosti na tuto změnu byla změněna i doba odjezdu spoje ze zastávky Zábřeh, 

železniční stanice na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. Původní doba odjezdu 

v 10:05 je změněna na dobu odjezdu v 9:46. 

 

Další změnou je změna odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

z původní doby odjezdu spoje v 12:00 na změněnou dobu odjezdu v 11:41. Spoj pokračuje na 

zastávku Horní Bohdíkov, kde se spoj otáčí a vrací se zpět na zastávku Šumperk, autobusové 

stanoviště.  

 

Odjezd spoje ze zastávky Horní Bohdíkov je také změněn z původní doby odjezdu 

v 13:00 na dobu odjezdu v 12:41. Po příjezdu spoje na zastávku Šumperk, autobusové 

stanoviště dojde k DPV (denní prohlídka vozidla) v 13:22, jak je zmíněno výše. Hned potom 

následuje bezpečnostní přestávka. 
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Turnusový příkaz řidiče číslo 100.1 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 100.1, 

které se budou dané změny týkat. 

 

Tab. 33 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 100.1. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace byly zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provedeny tyto změny:  

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště přesunout z původní doby 

v 12:00 na změněnou dobu odjezdu spoje v 11:41. 

• Odjezd spoje ze zastávky Horní Bohdíkov z původní doby v 13:00 na změněnou dobu 

odjezdu spoje v 12:41, jelikož tato změna je již provedena u turnusového příkazu 

řidiče číslo 100. 

 

Tab. 34 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 100.1. 

 

 

Požadované změny dob odjezdů byly dosaženy těmito úpravami v turnusovém příkazu řidiče: 

 

Přesunutí DPV (denní prohlídky vozidla) z původní doby začátku tohoto úkonu v 8:14 

na změněnou dobu v 13:22. DPV (denní prohlídka vozidla) bude probíhat na zastávce 

Šumperk, autobusové stanoviště na místo původních šumperských garáží. 

 

Posunem doby čekání, která byla umístěna v turnusovém příkazu řidiče hned po výše 

zmíněné DPV (denní prohlídce vozidla). Doba čekání bude následovat hned po ukončení 

čištění POD (pravidelná osobní doprava) a to v 8:14. Délka doby čekání zůstane nezměněná a 

to 3 hodiny a 11 minut. 

 

 ** Čištění POD 7:44  8:14  0:30   

  ** DPV 8:14  8:33   0:19 3:11  

Přejezd Šumperk, garáže 11:44 Šumperk, aut. st. 11:48 0:04  0:02vd 0,6

930218 7 Šumperk, aut. st. 12:00 V. Losiny, H. Bohdíkov 12:55 0:55 0:10  27,5

930218 20 V. Losiny, H. Bohdíkov 13:00 Šumperk, aut. st. 13:40 0:40 0:05 0:01  19,0

 ** Čištění POD 7:44  8:14  0:30 3:11  

Přejezd Šumperk, garáže 11:25 Šumperk, aut. st. 11:29 0:04  0:02vd 0,6

930218 7 Šumperk, aut. st. 11:41 V. Losiny, H. Bohdíkov 12:36 0:55 0:10  27,5

930218 20 V. Losiny, H. Bohdíkov 12:41 Šumperk, aut. st. 13:21 0:40 0:05 0:01  19,0

  ** DPV 13:22  13:41   0:19  
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Mezi další změny můžeme zařadit změnu doby přejezdu z šumperských garáží na 

zastávku Šumperk, autobusové stanoviště a to z původní doby odjezdu 11:14 na změněnou 

dobu odjezdu v 11:25. 

 

Po tomto přejezdu následuje odjezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

na zastávku Horní Bohdíkov. Doba odjezdu je z původní doby 12:00 změněna na 11:41. Na 

zastávce Horní Bohdíkov se spoj otáčí a vrací se zpět do Šumperka, proto je změněn i odjezd 

spoje ze zastávky Horní Bohdíkov z původní doby odjezdu v 13:00 na změněnou dobu 

odjezdu v 12:41. 

 

Jednu minutu po příjezdu vozidla na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště bude 

provedena DPV (denní prohlídka vozidla) a to ve změněné době v 13:22, jak již bylo uvedeno 

výše.   

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 107 

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 107, 

které se budou dané změny týkat. 

 

Tab. 35 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 107. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace bylo zapotřebí u tohoto turnusového 

příkazu provést několik změn. Změny se týkaly těchto odjezdů spojů: 

• Odjezd spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd z původní doby odjezdu v 8:41 

změnit na dobu odjezdu v 8:31. 

• Odjezd spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště z původní doby odjezdu 

spoje v 11:30 změnit na dobu odjezdu v 11:14. 

 

 

** Bezp. přestávka 7:26 7:36 0:10

930220 4 Hanušovice, viadukt 7:45 Šumperk, aut. st. 8:59 1:14 0:09 35,0

** Admin. práce 8:59 9:09 0:10

Přejezd Šumperk, aut. st. 9:09 Šumperk, garáže 9:13 0:04 1,8

** Čištění POD 9:13 9:43 0:30

** DPV 9:43 9:59 0:16

** Bezp. přestávka 9:59 10:19 0:20 0:57

Přejezd Šumperk, garáže 11:16 Šumperk, aut. st. 11:20 0:04 1,8

930220 5 Šumperk, aut. st. 11:30 Jindřichov,žel. st. 12:55 1:25 0:10 37,5

930220 8 Jindřichov,žel. st. 12:57 Jindřichov,žel. st. 13:10 0:13 0:02 0:01 6,0
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 Tab. 36 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 107. 

 

 

Požadované změny dob odjezdů byly dosaženy těmito úpravami v turnusovém příkazu řidiče: 

 

Změna odjezdu spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd z původní doby odjezdu 

v 8:41 na změněnou dobu odjezdu v 8:31 bude dosažena posunem odjezdu spoje ze zastávky 

Hanušovice, viadukt z původní doby odjezdu v 7:45 na změněnou dobu odjezdu v 7:35. Tento 

spoj pokračuje svoji cestu přes Velké Losiny a tudíž bude splněn časový posun odjezdu spoje 

z Velkých Losin o 10 minut dříve. 

 

Vlivem této změny dojde k posunu bezpečnostní přestávky z původní doby v 7:26 na 

změněnou dobu v 8:49. Bezpečnostní přestávka nebude probíhat na zastávce Hanušovice, 

viadukt, ale na zastávce Šumperk, autobusové stanoviště. Po bezpečnostní přestávce budou 

probíhat administrativní práce, které jsou beze změny. 

 

Mezi další změny můžeme zařadit změnu DPV, která byla z původní doby v 9:43 

přesunuta na dobu zahájení v 12:55. DPV neproběhne v šumperských garážích, ale na 

zastávce Jindřichov, železniční stanice. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 122 

Na dále uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 122, které se 
budou dané změny týkat. 

 

 

 

 

 

930220 4 Hanušovice, viadukt 7:35 Šumperk, aut. st. 8:49 1:14 0:09 35,0

** Bezp. přestávka 8:49 8:59 0:10

** Admin. práce 8:59 9:09 0:10

Přejezd Šumperk, aut. st. 9:09 Šumperk, garáže 9:13 0:04 1,8

** Čištění POD 9:13 9:43 0:30

** Bezp. přestávka 9:43 10:03 0:20 0:57

Přejezd Šumperk, garáže 11:00 Šumperk, aut. st. 11:04 0:04 1,8

930220 5 Šumperk, aut. st. 11:14 Jindřichov,žel. st. 12:39 1:25 0:10 37,5

930220 8 Jindřichov,žel. st. 12:41 Jindřichov,žel. st. 12:54 0:13 0:02 0:01 6,0

** DPV 12:55 13:11 0:16
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Tab. 37 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 122. 

 

 

Na základě získaných výsledků časové koordinace byla zapotřebí u tohoto turnusového 
příkazu provedena tato změna:  

• Odjezd spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd z původní doby odjezdu v 10:04 
změnit na dobu odjezdu spoje v 9:44.  

 

 Tab. 38 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 122. 

 

 

Požadovaná změna doby odjezdu byla dosažena těmito úpravami v turnusovém 
příkazu řidiče: 

 

Sloučením dvou bezpečnostních přestávek o délkách trvání 20 a 10 minut do jedné 
bezpečnostní přestávky, která bude začínat ve změněné době a to v 10:53 na místo původní 
20-ti minutové bezpečnostní přestávky, která začínala v 11:13. Ukončení této sloučené 
bezpečnostní přestávky bude ve stejnou dobu, ve které končila původní 20-ti minutová 
bezpečnostní přestávka a to v 11:23. Sloučením těchto dvou bezpečnostních přestávek nejsou 
porušeny bezpečnostní předpisy. 

 

Vlivem sloučení těchto dvou bezpečnostních přestávek do jedné došlo k řadě změn 
v turnusovém příkazu řidiče. Mezi změny můžeme zařadit třeba změnu v odjezdu spoje ze 
zastávky Šumperk, autobusové stanoviště z původní doby odjezdu v 5:45 na změněnou dobu 
odjezdu spoje v 5:25, spoj končí svou trasu na zastávce Jeseník, autobusové nádraží. 

 

** Bezp. přestávka 5:18 5:38 0:20

950122 14 Šumperk, aut. st. 5:45 Jeseník, aut. nádr. 7:05 1:20 0:07 0:03 46,1

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 7:08 Jeseník, garáže 7:10 0:02 1:41 0,5

Přejezd Jeseník, garáže 8:51 Jeseník, aut. nádr. 8:53 0:02 0,5

950122 15 Jeseník, aut. nádr. 9:00 Šumperk, aut. st. 10:20 1:20 0:07 0:03 46,1

Přejezd Šumperk, aut. st. 10:23 Šumperk, garáže 10:27 0:04 0,8

** Čištění POD 10:27 10:57 0:30

** DPV 10:57 11:13 0:16

** Bezp. přestávka 11:13 11:23 0:10 2:08

950122 14 Šumperk, aut. st. 5:25 Jeseník, aut. nádr. 6:45 1:20 0:07 0:03 46,1

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 6:48 Jeseník, garáže 6:50 0:02 1:41 0,5

Přejezd Jeseník, garáže 8:31 Jeseník, aut. nádr. 8:33 0:02 0,5

950122 15 Jeseník, aut. nádr. 8:40 Šumperk, aut. st. 10:00 1:20 0:07 0:03 46,1

Přejezd Šumperk, aut. st. 10:03 Šumperk, garáže 10:07 0:04 0,8

** Čištění POD 10:07 10:37 0:30

** DPV 10:37 10:53 0:16

** Bezp. přestávka 10:53 11:23 0:30 2:08
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Změna postihla i přejezd spoje ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží do jesenických 
garáží. Doba odjezdu byla původně v 7:08, změněná doba přejezdu je nyní v 6:48. Doba 
čekání spoje po příjezdu do garáží zůstala nezměněna. Přejezd spoje zpět z jesenických garáží 
na zastávku Jeseník, autobusové nádraží byl změněn z původní doby přejezdu v 8:51 na dobu 
v 8:31. 

 

Odjezd spoje ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží byl změněn z původní doby 
odjezdu v 9:00 na dobu odjezdu v 8:40. Spoj zastavuje na zastávce Velké Losiny, hotel 
Praděd, kde byla původní doba odjezdu v 10:04 změněna na dobu odjezdu v 9:44. Spoj dále 
pokračuje na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. 

 

Po dojetí spoje na zastávku Šumperk, autobusové stanoviště se změní i doba přejezdu 
z této zastávky z původní doby přejezdu v 10:23 na dobu v 10:03. Spoj směřuje do 
šumperských garáží. 

  

Změněno je i čištění POD (pravidelná osobní doprava) v šumperských garážích a to 
z původní doby v 10:27 na změněnou dobu v 10:07. Po tomto pracovním úkonu následuje 
DPV (denní prohlídka vozidla) rovněž se změněným časem počátku této činnosti z původní 
doby v 10:57 na dobu v 10:37. 

 

V zápětí po vykonání DPV (denní prohlídka vozidla) následuje sloučená bezpečnostní 
přestávka, která je uvedena na začátku změn tohoto turnusového příkazu řidiče. 

 

Turnusový příkaz řidiče číslo 122.1  

Na níže uvedené tabulce je uvedena pouze část turnusového příkazu řidiče číslo 107, které se 
budou dané změny týkat. 

 Tab. 39 Část původního turnusového příkazu řidiče číslo 122.1. 

 

 

** Bezp. přestávka 5:17 5:37 0:20

950122 14 Šumperk, aut. st. 5:45 Jeseník, aut. nádr. 7:05 1:20 0:08 0:05 46,2

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 7:10 Jeseník, garáže 7:12 0:02 1:39 1,5

Přejezd Jeseník, garáže 8:51 Jeseník, aut. nádr. 8:53 0:02 1,5

950122 15 Jeseník, aut. nádr. 9:00 Šumperk, aut. st. 10:20 1:20 0:07 0:03 46,2

Přejezd Šumperk, aut. st. 10:23 Šumperk, garáže 10:27 0:04 0,1

** Čištění POD 10:27 10:57 0:30

** DPV 10:57 11:15 0:18

** Bezp. přestávka 10:15 11:25 0:10 0:54
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Na základě získaných výsledků časové koordinace byla zapotřebí u tohoto turnusového 
příkazu provedena tato změna:  

• Odjezd spoje ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd z původní doby odjezdu v 10:04 
změnit na dobu odjezdu spoje v 9:44.  

 

 Tab. 40 Část změněného turnusového příkazu řidiče číslo 122.1. 

 

 

Požadovaná změna doby odjezdu byla dosažena těmito úpravami v turnusovém 
příkazu řidiče: 

 

Podobně jako v předchozím turnusovém příkazu řidiče číslo 122, tak i zde došlo ke 
sloučení dvou bezpečnostních přestávek pro řidiče do jedné bezpečnostní přestávky. Sloučená 
bezpečnostní přestávka začíná v 10:55 a trvá 30 minut, namísto původních dvou, které 
začínaly v 5:17 a v 10:15 a měly dobu trvání 20 a 10 minut. Touto změnou bezpečnostních 
přestávek bude dodržena platná legislativa. 

 

Mezi další změny patří úprava odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, autobusové 
stanoviště z původní doby odjezdu v 5:45 na změněnou dobu odjezdu v 5:25, spoj dále 
pokračuje na zastávku Jeseník, autobusové nádraží.  

 

Změněna je i doba přejezdu ze zastávky Jeseník, autobusové nádraží z původní doby 
přejezdu v 7:10 na změněnou dobu v 6:50, spoj přejíždí do jesenických garáží, kde potom 
čeká 1 hodinu a 39 minut. 

 

Přejezd zpět z jesenických garáží na zastávku Jeseník, autobusové nádraží je změněn 
z původní doby odjezdu z garáží v 8:51 na změněnou dobu v 8:31. Spoj posléze vyjede ze 
zastávky Jeseník, autobusové nádraží ve změněném čase 8:40, oproti původnímu času 
odjezdu v 9:00. Autobus odjíždí ze zastávky Velké Losiny, hotel Praděd ve změněné době 
v 9:44, původní doba odjezdu z této zastávky byla v 10:04. Z Velkých Losin spoj pokračuje 
do cílové zastávky Šumperk, autobusové stanoviště. 

950122 14 Šumperk, aut. st. 5:25 Jeseník, aut. nádr. 6:45 1:20 0:08 0:05 46,2

Přejezd Jeseník, aut. nádr. 6:50 Jeseník, garáže 6:52 0:02 1:39 1,5

Přejezd Jeseník, garáže 8:31 Jeseník, aut. nádr. 8:33 0:02 1,5

950122 15 Jeseník, aut. nádr. 8:40 Šumperk, aut. st. 10:00 1:20 0:07 0:03 46,2

Přejezd Šumperk, aut. st. 10:03 Šumperk, garáže 10:07 0:04 0,1

** Čištění POD 10:07 10:37 0:30

** DPV 10:37 10:55 0:18

** Bezp. přestávka 10:55 11:25 0:30 0:54
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Další přejezd spoje, který je změněn, je přejezd ze zastávky Šumperk, autobusové 
stanoviště. Původní doba odjezdu je v 10:23, změněná doba odjezdu je nyní 10:03. Spoj 
přejíždí do šumperských garáží, kde bude provedeno čištění POD (pravidelná osobní 
doprava). Původní doba zahájení čištění je v 10:27, změněná doba začátku čištění je v 10:07. 
Po čištění následuje DPV (denní prohlídka vozidla), která začínala v původním čase v 10:57, 
ve změněném čase začíná v 10:37. Hned po tomto pracovním úkonu následuje sloučená 
bezpečnostní přestávka pro řidiče, jak je již uvedeno výše. 

 

 

7.2 Analýza vlivů navržených změn v jízdních řádech 

 

7.2.2 Změny v jízdních řádech 
 

Jedná se o změny spojů, které provádí obsluhu daných linek v pracovní dny. Jako 

první jízdní řád je uveden jízdní řád na lince číslo 935233 a to proto, že se jedná o jízdní řád 

městské hromadné dopravy. Ostatní jízdní řády se týkají linek meziměstských spojů, které 

jsou seřazeny hierarchicky. 

 

Linka číslo 935233 (MHD) 

Jedná se o trasu MHD (městské hromadné dopravy) ve městě Šumperk. Spoj jedoucí 

na této trase vykoná okružní jízdu po výše zmíněném městě. Výchozí i cílová zastávka je 

Šumperk, Jesenická železniční stanice. 

 

Vlivem změn v turnusových příkazech řidičů číslo 56.1 a 79 došlo ke změně v jízdním 

řádu. Původní doba odjezdu spoje v 8:50 ze zastávky Šumperk, Jesenická, železniční stanice 

byla změněna na novou dobu odjezdu spoje a to v 8:20 z této zastávky. 

 

Linka číslo 930208 

Jedná se o meziměstskou linku, kde jednotlivé spoje provádí obsluhu na trase 

Šumperk – Velké Losiny, v některých případech spoj dále pokračuje směrem Velké Losiny – 

Loučná nad Desnou – Červenohorské sedlo. Obsluha je prováděna na dané trase i v opačném 

směru. Výchozí stanice ve směru ze Šumperka je vždy Šumperk, autobusové stanoviště. 
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Na základě změn v turnusovém příkazu řidiče číslo 51 došlo k následující změně. 

Změnila se doba odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště z původní doby 

odjezdu v 11:00 na změněnou dobu odjezdu v 10:14. 

 

Tato změna se týká spoje číslo 3, který na dané lince vykoná přepravu na trase ve 

směru Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny. Spoj ujede z výchozí zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště do cílové zastávky Velké Losiny, hotel Praděd celkem 10 

tarifních km. 

 

Linka číslo 930218 

Jedná se o  meziměstskou linku, kde jednotlivé spoje provádí obsluhu na trase 

Šumperk – Velké Losiny – Bukovice, v některých případech spoj dále pokračuje směrem 

Velké Losiny – Bukovice – Horní Bohdíkov. Obsluha je prováděna na dané trase i v opačném 

směru. Výchozí stanice ve směru ze Šumperka je vždy Šumperk, autobusové stanoviště. 

 

Po provedení změn v turnusových příkazech řidičů číslo 51, 100, 100.1 došlo 

k většímu počtu změn. 

 

Byla změněna doba odjezdu spoje z výchozí zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

z původní doby odjezdu v 8:10 na změněnou dobu odjezdu v 7:55. Změna se týká spoje číslo 

33, který na dané lince provádí obsluhu ve směru Šumperk – Rapotín – Velké Losiny – 

Bukovice. Výchozí zastávka spoje je Šumperk, autobusové stanoviště a cílovou zastávkou je 

zastávka Bukovice, konečná. Tato trasa má délku 15 tarifních km. 

 

Další změnou je změna odjezdu spoje ze zastávky Šumperk, autobusové stanoviště 

z původního času odjezdu ve 12:00 na změněnou dobu odjezdu v 11:41. Změna se týká spoje 

číslo 7, který na dané lince provádí obsluhu ve směru Šumperk – Rapotín – Velké Losiny – 

Bukovice – Horní Bohdíkov. Výchozí zastávkou je opět Šumperk, autobusové stanoviště a 

cílovou zastávkou je zastávka Horní Bohdíkov. Zmíněná trasa má délku 27 tarifních km. 

 

Další změny jsou na této lince v opačném směru. V opačném směru došlo ke změně 

původní doby odjezdu spoje ze zastávky Bukovice konečná z původní doby odjezdu v 8:45 na 

změněnou dobu odjezdu z této zastávky v 8:39. Jedná se o spoj číslo 34, který na dané lince 
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provádí obsluhu ve směru Bukovice – Velké Losiny – Rapotín – Šumperk. Výchozí zastávkou 

spoje je zastávka Bukovice konečná a cílovou zastávkou je Šumperk, autobusové stanoviště. 

Tato trasa má délku 18 tarifních km. 

 

Poslední změnou této linky je změna původní doby odjezdu v 13:00 ze zastávky Horní 

Bohdíkov na změněnou dobu odjezdu spoje v 12:41. Jedná se o spoj číslo 20, jenž na dané 

lince uskutečňuje obsluhu ve směru Horní Bohdíkov – Velké Losiny – Rapotín - Šumperk. 

Daný spoj nezastavuje v obci Bukovice. Výchozí zastávkou je zastávka Horní Bohdíkov a 

cílovou zastávkou je zastávka Šumperk, autobusové stanoviště. Tato trasa má délku 19 

tarifních km. 

 

 

Linka číslo 930220 

Jedná se o  meziměstskou linku, kde jednotlivé spoje provádí obsluhu na trase 

Šumperk – Velké Losiny – Branná – Jindřichov - Hanušovice, v některých případech spoj 

vyjíždí z Jindřichova. Obsluha dané linky je prováděna i v opačném směru.  

 

Po provedení změn v turnusovém příkazu řidiče číslo 107 došlo k většímu počtu změn 

v jízdním řádu linky číslo 930220. 

 

Došlo ke změně odjezdu spoje číslo 5 z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště  z původní doby odjezdu v 11:30 na změněnou dobu odjezdu v 11:14. Spoj číslo 5 

na dané lince provádí obsluhu ve směru Šumperk – Rapotín - Velké Losiny – Jindřichov. Spoj 

nezastavuje v obci Branná. Výchozí zastávkou je autobusová zastávka Šumperk, autobusové 

stanoviště a cílovou zastávkou je autobusová zastávka Jindřichov, železniční stanice. Délka 

trasy je 37 tarifních km. 

 

První ze změn jízdního řádu v opačném směru je změna doby odjezdu spoje číslo 4 

z původní doby odjezdu v 7:45 na změněnou dobu odjezdu v 7:35 ze zastávky Hanušovice, 

viadukt. Spoj se pohybuje na trase Hanušovice – Jindřichov – Velké Losiny – Rapotín – 

Šumperk. Spoj nezastavuje v obcích Pusté Žibřidovice, Habartice, Branná. Výchozí zastávkou 

daného spoje je zastávka Hanušovice, viadukt a cílovou zastávkou je zastávka Šumperk, 

autobusové stanoviště. Ujetá vzdálenost spoje na této trase je 35 tarifních km. 
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A poslední změny na lince číslo 930220 se týkají spoje číslo 8. Došlo ke změně doby 

odjezdu ze zastávky Jindřichov, železniční stanice v původní době odjezdu spoje v 12:57 na 

změněnou dobu odjezdu spoje v 12:41. Spoj vykoná na lince okružní jízdu, kde výchozí i 

cílová zastávka je Jindřichov, železniční stanice. Okružní jízda spoje je přes obec Pusté 

Žibřidovice. Spoj na této trase urazí vzdálenost 6 tarifních km. 

 

Linka číslo 930379 

Jedná se o  meziměstskou linku, kde jednotlivé spoje provádí obsluhu na trase 

Cotkytle – Jedlí – Zábřeh – Dolní studénky – Šumperk. Obsluha dané linky je prováděna i 

v opačném směru.  

 

Po provedení změn v turnusovém příkazu řidiče číslo 100 došlo k jedné změně 

v jízdním řádu linky číslo 930220. 

 

Byla změněna doba odjezdu spoje číslo 12 z autobusové zastávky Zábřeh, železniční 

stanice z původní doby odjezdu v 10:05 na změněnou dobu odjezdu v 9:46. Ze Zábřeha se 

spoj vydá po trase ve směru Zábřeh – Postřelmov – Sudkov – Dolní Studénky – Šumperk. 

Výchozí zastávkou je autobusová zastávka Zábřeh, železniční stanice a cílovou zastávkou je 

Šumperk, autobusové stanoviště. Vzdálenost mezi výchozí zastávkou a cílovou zastávkou je 

16 tarifních km. 

 

Linka číslo 950122 

Jedná se o  meziměstskou linku, kde jednotlivé spoje provádí obsluhu na trase Jeseník 

– Bělá pod Pradědem – Loučná, Červenohorské sedlo – Velké Losiny – Šumperk. Obsluha 

dané linky je prováděna i v opačném směru.  

 

Po provedení změn v turnusových příkazech řidičů číslo 45, 56.1, 79, 122, 122.1 došlo 

ke změnám v jízdním řádu linky číslo 950122. 

 

Jako první změna je změna doby odjezdu spoje číslo 15 ze zastávky Jeseník, 

autobusové nádraží z původní doby odjezdu v 9:00 na změněnou dobu odjezdu v 8:40. 

Uvedený spoj se vydá po trase Jeseník – Bělá pod Pradědem – Loučná nad Desnou, 

Červenohorské sedlo – Velké Losiny – Rapotín – Šumperk. Výchozí zastávkou je Jeseník, 
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autobusové nádraží a cílovou autobusovou zastávkou je Šumperk, autobusové stanoviště. 

Délka této trasy je 47 tarifních km. 

 

Další změny v jízdním řádu linky číslo 950122 se týkají opačného směru, tj. příjezdů 

spojů do autobusové zastávky Jeseník, autobusové nádraží. 

 

Mezi tyto změny můžeme zařadit časovou změnu odjezdu spoje číslo 14 ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště z původní doby odjezdu v 5:45 na změněnou dobu odjezdu 

spoje v 5:25. Spoj se vydá po trase ve směru Šumperk – Rapotín – Velké Losiny – Loučná 

nad Desnou, Červenohorské sedlo – Bělá pod Pradědem – Jeseník. Výchozí zastávkou je 

Šumperk, autobusové stanoviště a cílovou zastávkou je Jeseník, autobusové nádraží. Délka 

trasy je 47 tarifních km.  

 

Dále se změny týkají odjezdu spoje číslo 4 ze zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště z původní doby odjezdu v 8:25 na změněnou dobu odjezdu spoje v 8:35. Spoj jede 

po trase ve směru Šumperk – Rapotín – Velké Losiny – Loučná nad Desnou, Červenohorské 

sedlo – Bělá pod Pradědem – Jeseník. Výchozí zastávkou je Šumperk, autobusové stanoviště 

a cílovou zastávkou je Jeseník, autobusové nádraží. Délka trasy je 47 tarifních km.  

 

A poslední změnou na této lince je změna odjezdu spoje číslo 18 ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště z původní doby odjezdu v 10:05 na změněnou dobu odjezdu 

spoje v 9:35. Spoj se vydá po trase ve směru Šumperk – Rapotín – Velké Losiny – Loučná 

nad Desnou, Červenohorské sedlo – Bělá pod Pradědem – Jeseník. Výchozí zastávkou je 

Šumperk, autobusové stanoviště a cílovou zastávkou je Jeseník, autobusové nádraží. Délka 

trasy je 47 tarifních km.  

 

 

7.3 Hodnocení návaznosti nových poloh spojů na spoje obsluhující jiné směry 
 

7.3.1 Návaznost spojů MHD Šumperk na spoje odjíždějící ze Šumperka 
v řešeném úseku a době 
Linka 935231 - na této lince spoj zastavuje na zastávce Šumperk, Jesenická, železniční stanice 

Linka 935232 – na této lince spoj zastavuje na zastávce Šumperk, autobusové stanoviště 
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Linka 935233 - na této lince spoj zastavuje na zastávce Šumperk, Jesenická, železniční stanice 

Linka 935234 – na této lince spoj zastavuje na zastávce Šumperk, autobusové stanoviště 

Linka 935235 – na této lince spoj zastavuje na zastávce Šumperk, autobusové stanoviště 

Linka 935236 - na této lince spoj zastavuje na zastávce Šumperk, Jesenická, železniční stanice 

 
Původní odjezd spoje číslo 33, na lince 930218 ze Šumperka v 8:10 

V tabulce 41 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestup na spoj číslo 33, který obsluhuje 

linku 930218. Spoj číslo 33 má původní dobu odjezdu v 8:10 z výchozí zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny na 

konečnou zastávku Bukovice, konečná. 

 
 Tab. 41 Návaznost na původní odjezd v 8:10. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

PVT-Temen.Hasič.dům-Temen.konečná 935236 8 7:58 0:12 

 
Spoj číslo 8, obsluhující linku 935236 – po provedení změn bude přestupní vazba 

zrušena. Přestup je možný na spoj číslo 4, který obsluhuje linku 950122. 

 

Změněný odjezd spoje číslo 33, na lince 930218 ze Šumperka v 7:55 
    
 Tab. 42 Návaznost na spoj po provedení změn. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Jesenická, žel.st.- Temen. Mountfield 935233 11 7:39 0:16 

PVT-Jesenická, žel.st.-Temen.Mountfield 935232 5 7:49 0:06 

 

Spoj číslo 11, obsluhující linku 935233 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218.  

 

Spoj číslo 5, obsluhující linku 935232 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

 
Původní odjezd spoje číslo 4, na lince 950122 ze Šumperka v 8:25 

V tabulce 43 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestup na spoj číslo 4, který obsluhuje 

linku 950122. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 
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stanoviště v 8:25 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny – Loučná 

nad Desnou na konečnou zastávku Jeseník, autobusové nádraží. 

 
    Tab. 43 Návaznost na původní odjezd v 8:25. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Jesenická, žel.st.- Temen. Mountfield 935233 15 8:10 0:15 

Temen.kon.-Temen.Mountfield-PVT 935231 34 8:21 0:04 

 
Spoj číslo 15, obsluhující linku 935233 – přestupní vazba na spoj číslo 4 je zachována 

i po změnění doby odjezdu spoje číslo 4 v 8:35. 

 

Spoj číslo 34, obsluhující linku 935231 – přestupní vazba na spoj číslo 4 je zachována 

i po změnění doby odjezdu spoje číslo 4 v 8:35. 

 
 
 
Změněný odjezd spoje číslo 4, na lince 950122 ze Šumperka v 8:35 
 
  Tab. 44 Návaznost na změněnou dobu odjezdu v 8:35. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

PVT-Temen.Hasič.dům-Temen.konečná 935236 8 7:58 0:37 

Jesenická, žel.st.- Temen. Mountfield 935233 15 8:10 0:25 

Temen.kon.-Temen.Mountfield-PVT 935231 34 8:21 0:14 

aut.st-nám.Republiky-aut.st 935234 9 8:25 0:10 

 

Spoj číslo 8, obsluhující linku 935236 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 33. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku číslo 950122. 

 

Spoj číslo 15, obsluhující linku 935233 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 4. Vazba zůstala mezi těmito spoji zachována i po provedení koordinace. 

 

Spoj číslo 34, obsluhující linku 935231 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 4. Vazba zůstala mezi těmito spoji zachována i po provedení koordinace. 
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Spoj číslo 9, obsluhující linku 935234 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku 950122. 

 
Původní odjezd spoje číslo 18, na lince 950122 ze Šumperka v 10:05 

U původní doby odjezdu spoje nebyla zjištěna žádná návaznost. 

 

Změněný odjezd spoje číslo 18, na lince 950122 ze Šumperka v 9:35 

U změněné doby odjezdu spoje nebyla zjištěna žádná návaznost. 

 

Původní odjezd spoje číslo 3, na lince 930208 ze Šumperka v 11:00 

 U původní doby odjezdu spoje nebyla zjištěna žádná návaznost. 

 

 

Změněný odjezd spoje číslo 3, na lince 930208 ze Šumperka v 10:14 

 
     Tab. 45 Návaznost na změněnou dobu odjezdu v 10:14. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Temen.kon.-Temen.Mountfield-PVT 935231 10 10:05 0:09 

Jesenická, žel.st.- Temen. Mountfield 935233 21 10:08 0:06 

 

Spoj číslo 10, obsluhující linku 935231 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 930208. 

 

Spoj číslo 21, obsluhující linku 935233 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 930208. 

 
Původní odjezd spoje číslo 5, na lince 930220 ze Šumperka v 11:30 

U původní doby odjezdu spoje nebyla zjištěna žádná návaznost. 
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Změněný odjezd spoje číslo 5, na lince 930220 ze Šumperka v 11:14 
 
     Tab. 46 Návaznost na změněnou dobu odjezdu v 11:14. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

aut.st-nám.Republiky-aut.st 935234 11 11:03 0:11 

Temen.kon.-Temen.Mountfield-PVT 935231 12 11:09 0:05 

 
Spoj číslo 11, obsluhující linku 935234 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 930208. 

 

Spoj číslo 12, obsluhující linku 935231 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 930208. 

 
Původní odjezd spoje číslo 7, na lince 930218 ze Šumperka v 12:00 

V tabulce 47 je uveden spoj, u kterého je přestupní vazba na spoj číslo 7, který 

obsluhuje linku 930218. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště v 12:00 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny 

– Bukovice na konečnou zastávku Horní Bohdíkov. 

 

 
 Tab. 47 Návaznost na původní dobu odjezdu v 12:00. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

PVT-Jesenická, žel.st.-Temen.Mountfield 935232 11 11:48 0:12 

 

Spoj číslo 11, obsluhující linku 935232 – spoj měl přestupní vazbu na spoj číslo 7. Po 

provedení časové koordinace byla tato přestupní vazba zrušena. Spoj číslo 8 bude mít novou 

přestupní vazbu a to na spoj číslo 20, na lince 950122. Spoj číslo 20 odjíždí ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště ve 12:10. 

 

 

Změněný odjezd spoje číslo 7, na lince 930218 ze Šumperka v 11:41 

          Tab. 48 Návaznost na změněnou dobu odjezdu v 11:41. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

aut.st-nám.Republiky-aut.st 935234 13 11:33 0:08 



103 
 

 
Spoj číslo 13, obsluhující linku 935234 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 7, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

7.3.2 Návaznost meziměstských spojů na spoje odjíždějící ze Šumperka 
v řešeném úseku a době 
 
Původní odjezd spoje číslo 33, na lince 930218 ze Šumperka v 8:10 

V tabulce 49 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestup na spoj číslo 33, který obsluhuje 

linku 930218. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště v 8:10 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny na konečnou 

zastávku Bukovice, konečná. 

 

         Tab. 49 Příjezd spojů na zastávku Šumperk aut. st. za zvolené časové období. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Zábřeh 930446 19 7:55 0:15 

Olšany-Ruda nad Moravou 930219 30 7:55 0:15 

Sobotín-Rapotín 930215 16 8:05 0:05 

 
Spoj číslo 19, obsluhující linku 930446 – přestupní vazba na spoj číslo 33 bude 

nahrazena spoje číslo 17, který obsluhuje linku 930446.  

  

Spoj číslo 30, obsluhující linku 930219 – přestupní vazba na spoj číslo 33 bude 

nahrazena spoje číslo 8, který obsluhuje linku 930219. 

 

Spoj číslo 16, obsluhující linku 930215 – přestupní vazba bude zachována, ale přestup 

bude umožněn na spoj číslo 4, obsluhující linku 950122. Tento spoj má změněnou dobu 

odjezdu v 8:35, čímž dojde k prodloužení doby čekání cestujícího. 
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Změněný odjezd spoje číslo 33, na lince 930218 ze Šumperka v 7:55 

Po provedení časové koordinace odjezdu spoje číslo 33 se zvýšil počet přestupních vazeb. 

 

     Tab. 50 Návaznost po provedení změn. 
Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Štíty-Písařov-Bušín-Olšany 930206 6 7:40 0:15 

Brníčko-Hrabišín 930212 6 7:40 0:15 

Lesnice-Sudkov-Dolní Studénky 930217 6 7:40 0:15 

Dolní Studénky 930203 4 7:42 0:13 

Brníčko-Sudkov-Dolní Studénky 930203 18 7:45 0:10 

Mohelnice-Zábřeh 930446 17 7:50 0:05 

Janoušov-Bušín 930219 8 7:53 0:02 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930206 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930212 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930217 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

Spoj číslo 4, obsluhující linku 930203 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

Spoj číslo 18, obsluhující linku 930201 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 33, 

který obsluhuje linku 930218. 

 

Spoj číslo 17, obsluhující linku 930446 – před provedením změn navazoval přijíždějící 

spoj číslo 21, obsluhující linku 930446 na koordinovaný spoj číslo 33. Oba spoje číslo 17 a 21 

obsluhují stejnou trasu na lince 930446, liší jen dobou odjezdu z výchozí zastávky a dobou 

příjezdu na konečnou zastávku Šumperk, autobusové stanoviště. 
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Spoj číslo 8, obsluhující linku 930219 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 33. Vazba zůstala mezi těmito spoji zachována i po provedení koordinace. 

 

        Tab. 51 Návaznost na železniční dopravu. 
Směr příjezdu spoje Číslo spoje Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

Brno-Olomouc-Zábřeh na Moravě Sp 1647 7:51 0:04 

 

Změnou odjezdu koordinovaného spoje číslo 33 z původního času 8:10 na změněný 

čas odjezdu 7:55 získáme další možnost přestupu, jelikož spěšný vlak z výchozí stanice Brno 

hlavní nádraží přijíždí do Šumperka na nádraží v 7:51. Vlakové nádraží je hned přes silnici od 

zastávky Šumperk, autobusového stanoviště, tudíž za 4 minuty se stihne cestující přemístit na 

autobusový spoj. 

 
Původní odjezd spoje číslo 4, na lince 950122 ze Šumperka v 8:25 

V tabulce 52 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestup na spoj číslo 4, který obsluhuje 

linku 950122. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště v 8:25 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny – Loučná 

nad Desnou na konečnou zastávku Jeseník, autobusové nádraží. 

 

           Tab. 52 Návaznost přijíždějících spojů. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Mohelnice-Zábřeh 930446 21 8:10 0:15 

Nový Malín-Dolní Studénky 930229 6 8:10 0:15 

 

Spoj číslo 21, obsluhující linku 930446 – přestupní vazba na spoj číslo33, obsluhující 

linku 930218. Další přestupní vazba je na spoj číslo 4, která je zachována i po změnění doby 

odjezdu spoje číslo 4 v 8:35. 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930229 – přestupní vazba na spoj číslo 33, obsluhující 

linku 930218. Další přestupní vazba je na spoj číslo 4, která je zachována i po změnění doby 

odjezdu spoje číslo 4 v 8:35. 
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Změněný odjezd spoje číslo 4, na lince 950122 ze Šumperka v 8:35 

 
        Tab. 53 Návaznost po provedení změn. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Sobotín-Rapotín 930215 16 8:05 0:30 

Nový Malín-Dolní Studénky 930229 6 8:10 0:25 

Mohelnice-Zábřeh 930446 21 8:10 0:25 

Zábřeh-Sudkov-Dolní Studénky 930379 10 8:30 0:05 

Oskava-Libina-Hrabišín 930204 12 8:34 0:01 

 

Spoj číslo 16, obsluhující linku 930215 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 33. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku 950122. 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930229 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 33. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku 950122. 

 

Spoj číslo 21, obsluhující linku 930446 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 33. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku 950122. 

 

Spoj číslo 10, obsluhující linku 930379 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku 950122. 

 

Spoj číslo 12, obsluhující linku 930204 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 4, 

který obsluhuje linku 950122. 

 

       

                Tab. 54 Návaznost na železniční dopravu. 
Směr příjezdu spoje Číslo spoje Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

Přerov-Olomouc-Zábřeh Os 3706 8:33 0:02 
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Změnou odjezdu koordinovaného spoje číslo 4 z původního času 8:25 na změněný čas 

odjezdu 8:35 získáme další možnost přestupu, jelikož osobní vlak z výchozí stanice Přerov 

přijíždí do Šumperka na nádraží v 8:33. 

 

Původní odjezd spoje číslo 18, na lince 950122 ze Šumperka v 10:05 

V tabulce 55 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestupní vazba na spoj číslo 18, který 

obsluhuje linku 950122. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště v 10:05 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny 

– Loučná nad Desnou na konečnou zastávku Jeseník, autobusové nádraží. 

 
       Tab. 55 Návaznost pro původní dobu odjezdu. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Ruda nad Moravou 930202 6 9:55 0:10 

Brníčko-Sudkov-Dolní Studénky 930203 6 10:00 0:05 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930202 – přestupní vazba na spoj číslo 18 je po 

provedení časové koordinace zrušena. Je vytvořena nová přestupní vazba na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 930208. 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930203 – přestupní vazba na spoj číslo 18 je po 

provedení časové koordinace zrušena. Je vytvořena nová přestupní vazba na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 930208. 

 

 

Změněný odjezd spoje číslo 18, na lince 950122 ze Šumperka 9:35 

Spoje, které původně navazovaly, mají po provedení změn novou přestupní vazbu na 

spoj číslo 3, na lince 930208. Tento spoj odjíždí z výchozí zastávky Šumperk, autobusové 

stanoviště ve změněnou dobu odjezdu v 10:14. 

 

Původní odjezd spoje číslo 3, na lince 930208 ze Šumperka v 11:00 

V tabulce 56 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestupní vazba na spoj číslo 3, který 

obsluhuje linku 930208. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, 
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autobusové stanoviště v 11:00 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Velké Losiny – Kouty 

nad Desnou na konečnou zastávku Loučná nad Desnou, Červenohorské sedlo. 

        Tab. 56 Návaznost pro původní dobu odjezdu. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Ostrava-Opava-Bruntál-Sobotín 930201 34 10:55 0:05 

Mohelnice-Zábřeh 930446 29 10:59 0:01 

 

Spoj číslo 34, obsluhující linku 930201 – přestupní vazba na spoj číslo 3 je po 

provedení časové koordinace zrušena. Je vytvořena nová přestupní vazba na spoj číslo 5, 

který obsluhuje linku 930220. 

 

Spoj číslo 29, obsluhující linku 930446 – přestupní vazba na spoj číslo 3 je po 

provedení časové koordinace zrušena. Je vytvořena nová přestupní vazba na spoj číslo 5, 

který obsluhuje linku 930220. 

 

Změněná doba odjezdu spoje číslo 3, na lince 930208 ze Šumperka v 10:14 

    Tab. 57 Návaznost po provedení změn. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Ruda nad Moravou 930202 6 9:55 0:19 

Brníčko-Sudkov-Dolní Studénky 930203 6 10:00 0:14 

Kamenná-Nový Malín-Dolní Studénky 930229 8 10:05 0:09 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930202 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 18. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 950208. 

 

Spoj číslo 6, obsluhující linku 930203 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 18. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 950208. 

 

Spoj číslo 8, obsluhující linku 930229 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 3, 

který obsluhuje linku 950208. 
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                   Tab. 58 Návaznost na železniční dopravu. 
Směr příjezdu spoje Číslo spoje Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

Zábřeh Os 13008 10:05 0:09 

 

Osobní vlak číslo 13008 – vznik nové přestupní vazby na spoj číslo 3, který obsluhuje 

linku 930208. 

 

Původní doba odjezdu číslo 5, na lince 930220ze Šumperka v 11:30 

U původní doby odjezdu spoje nebyla zjištěna žádná návaznost. 

 

Změnění doba odjezdu spoje číslo 5, na lince 930220 v 11:14 

       Tab. 59 Návaznost spojů po provedení změn. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Ostrava-Opava-Bruntál-Sobotín 930201 34 10:55 0:19 

Mohelnice-Zábřeh 930446 29 10:59 0:15 

 

Spoj číslo 34, obsluhující linku 930201 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 3. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 5, 

který obsluhuje linku 950220. 

 

Spoj číslo 29, obsluhující linku 930446 – spoj měl přestupní vazbu na koordinovaný 

spoj číslo 3. Vazba byla změněna po provedení koordinace a to na přestupní spoj číslo 5, 

který obsluhuje linku 950220. 

 

 

                   Tab. 60 Návaznost po provedení změn. 
Směr příjezdu spoje Číslo spoje Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

Zábřeh Os 1310 11:07 0:07 

Uničov-Libina Os 3637 11:11 0:03 

 

Osobní vlak číslo 1310 – vytvořena nová přestupní vazba s autobusovým spojem číslo 

5, který obsluhuje linku 950220. 
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Osobní vlak číslo 3637 – vytvořena nová přestupní vazba s autobusovým spojem číslo 

5, který obsluhuje linku 950220. 

 

Původní doba odjezdu spoje číslo 7, na lince 930218 ze Šumperka v 12:00 

V tabulce 61 jsou uvedeny spoje, u kterých je přestupní vazba na spoj číslo 7, který 

obsluhuje linku 930218. Tento spoj má původní dobu odjezdu z výchozí zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště v 12:00 a pokračuje dále směrem Vikýřovice – Rapotín – Velké Losiny 

– Bukovice na konečnou zastávku Horní Bohdíkov. 

 

           Tab. 61 Návaznost před provedením změn. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Štíty-Písařov-Bušín-Olšany 930206 8 11:50 0:10 

Mohelnice-Zábřeh 930446 31 11:50 0:10 

 

Spoj číslo 8, obsluhující linku 930206 – spoj měl přestupní vazbu na spoj číslo 7. Po 

provedení časové koordinace byla tato přestupní vazba zrušena. Spoj číslo 8 bude mít novou 

přestupní vazbu a to na spoj číslo 20, na lince 950122. Spoj číslo 20 odjíždí ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště ve 12:10. 

 

Spoj číslo 31, obsluhující linku 930446 – spoj měl přestupní vazbu na spoj číslo 7. Po 

provedení časové koordinace byla tato přestupní vazba zrušena. Spoj číslo 31 bude mít novou 

přestupní vazbu a to na spoj číslo 20, na lince 950122. Spoj číslo 20 odjíždí ze zastávky 

Šumperk, autobusové stanoviště ve 12:10. 

 

                   Tab. 62 Návaznost na železniční dopravu. 
Směr příjezdu spoje Číslo spoje Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

Zábřeh Os 13012 11:49 0:11 

 

Osobní vlak číslo 13012 – spoj měl přestupní vazbu na spoj číslo 7. Po provedení 

časové koordinace byla tato přestupní vazba zrušena. Spoj číslo 31 bude mít novou přestupní 

vazbu a to na spoj číslo 20, na lince 950122. Spoj číslo 20 odjíždí ze zastávky Šumperk, 

autobusové stanoviště ve 12:10. 
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Změněná doba odjezdu spoje číslo 7, na lince 930218 ze Šumperka v 11:41 

 
         Tab. 63 Návaznost na železniční dopravu. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

Vernířovice-Sobotín-Rapotín 930215 4 11:40 0:01 

 

Spoj číslo 4, obsluhující linku 930215 – vznik vytvořena nová přestupní vazba se 
spojem číslo 7, který obsluhuje linku 930218. 
 

7.3.3 Návaznost meziměstských spojů na odjezdy spojů z Velkých Losin na 
řešeném úseku a době   
 

Původní doba odjezdu spoje číslo 34, na lince 930218 z Velkých Losin v 9:05 

V tabulce 64 je uveden spoj, u kterého je přestupní vazba na spoj číslo 34, který 

obsluhuje linku 930218. Tento spoj má původní dobu odjezdu ze zastávky Velké Losiny, 

hotel Praděd v 9:05 a pokračuje dále směrem Rapotín – Vikýřovice na konečnou zastávku 

Šumperk, autobusové nádraží. 

 

                 Tab. 64 Návaznost osobního vlaku. 

Směr příjezdu spoje Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  spoje (h:min) (h:min) 

Kouty nad Desnou Os 13759 9:03 0:02 

 

Osobní vlak číslo 13759 – osobní vlak měl přestupní vazbu na autobusový spoj 

číslo34. Po provedení časové koordinace bude tato návaznost opačná, tj. cestující budou moci 

přestoupit ze spoje číslo 34 na osobní vlak číslo 13759. 

 

Změněná doba odjezdu spoje číslo 34, na lince 930218 z Velkých Losin v 8:50 

              Tab. 65 Návaznost spoje. 

Směr příjezdu spoje Číslo Číslo Doba příjezdu Doba čekání cestujícího 

  linky spoje (h:min) (h:min) 

 Bukovice 930218 34 8:59 0:04 
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Spoj číslo 34, obsluhující linku 930218 – po změně odjezdu tohoto spoje došlo i ke 

změně přestupu a to v tom smyslu, že cestující mohou přestoupit ze spoje číslo 34 na osobní 

vlak 13759.        
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8 Závěr 

Diplomová práce se zabývá časovou koordinací spojů veřejné hromadné dopravy na 

řešeném úseku Šumperk – Velké Losiny s pomocí matematických modelů s využitím 

optimalizačního software. Cílem je dosáhnout co nejrovnoměrnějšího rozložení odjezdů spojů 

v čase za daných provozních omezení. 

 

V diplomové práci bylo sestaveno celkem 6 matematických modelů a to jak pro 

jednosměrnou, tak i pro obousměrnou časovou koordinaci. Sestavené matematické modely 

byly použity k řešení skutečných problémů v dopravní praxi. 

 

Na základě vybraného řešení došlo ke změnám jak v turnusových příkazech řidičů, tak 

i v příslušných jízdních řádech. 
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