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Cvičení 4 – Formulace úloh LP III. 
Distribu ční úlohy. 

 
 
Příklad 10 – Dopravní problém 
 
Předpokládejte, že se zabýváte rozvozem rakví, které dodávají v nejbližším okolí 3 firmy. 
Z praktických důvodů je označíme D1; D2; D3 – označení pochází od slova dodavatelé, neboť 
tyto firmy vám budou dodávat rakve. Navíc předpokládejte, že máte 4 pohřební ústavy, které 
jsou ochotné rakve od vás odebírat. Tyto pohřební ústavy označíme O1; O2; O3; O4, neboť to 
jsou vaši odběratelé. Dodavatelé jsou schopni vám postupně dodat 12, 5 a 18 rakví každý 
týden. Odběratelé mají následující požadavky: 10, 11, 8 a 6 rakví týdně. V následující tabulce 
jsou uvedeny náklady na převoz jedné rakve od daného dodavatele k příslušnému odběrateli. 
 

 O1 O2 O3 O4 

D1 10 3 5 8 
D2 5 7 6 4 
D3 1 4 3 7 

 
Cílem je navrhnout rozvozní plán pro rakve tak, abychom minimalizovali náklady, uspokojili 
požadavky odběratelů a nepřekročili kapacity dodavatelů. 
 

a) Formulujte matematický model úlohy. 
b) Zkuste najít libovolné přípustné řešení. 
c) Je nalezené řešení řešením základním? 
d) Najděte optimální řešení úlohy pomocí libovolného softwaru, porovnejte ho s řešením 

z bodu b). Výsledky interpretujte. 
 
Příklad 11 – Kontejnerový dopravní problém 
 
Malé městečko se rozhodlo pořádat dobrovolnou akci na záchranu okolních lesů. V sobotu se 
tedy sešli dobrovolní brigádníci, kteří chtějí pracovat. Město jim slíbilo odvoz na příslušná 
místa. Ráno stály na šesti zastávkách skupinky dobrovolníků v počtu: 15, 26, 32, 38, 17 a 19 
brigádníků. Tyto brigádníky je třeba rozvést tak, aby v cílových místech pracovalo 19, 23, 21, 
34 a 18 dobrovolníků. Tito dobrovolníci mohou být na místo odvezeni minibusem, do kterého 
se vejde 15 lidí (jejich počet není omezen). 
 
Náklady na přepravu mezi všemi dvojicemi zastávka – cílové místo jsou uvedeny 
v následující tabulce.  

 Minibus 
 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 
Zastávka 1 30 12 15 24 9 
Zastávka 2 20 17 15 20 25 
Zastávka 3 17 19 14 19 15 
Zastávka 4 16 11 13 12 13 
Zastávka 5 15 10 16 17 22 
Zastávka 6 19 25 21 23 15 
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Navrhněte strukturu rozvozu brigádníků minimalizující celkové náklady na přepravu. 
 

a) Formulujte matematický model úlohy. 
b) Zkuste najít libovolné přípustné řešení. 
c) Najděte optimální řešení úlohy pomocí libovolného softwaru, porovnejte ho s řešením 

z bodu b). Výsledky interpretujte. 

 
 
Příklad 12 – Obecný distribuční problém 
 
Firma vyrábí plastové hračky – 4 druhy zvířátek. Pro tento účel má k dispozici tři linky – 
vstřikovací lisy. Požadavky odběratelů jsou 220 ks psů, 150 ks koček, 180 ks slonů a 100 ks 
žiraf. Měsíční kapacita linek je 160 hod., 320 hod. a 200 hod. pro jednotlivé linky. Následující 
tabulka zobrazuje, kolik jednotlivých zvířátek (v ks) vyrobí daná linka za hodinu a cenu 
hodiny provozu (v tis. Kč) dané linky při výrobě daného druhu zvířátka. 
 

 pes kočka slon žirafa kapacita 
 náklady počet náklady počet náklady počet náklady počet [hod] 

Linka A 7 0,5 6 0,8 5 0,5 4 0,7 160 
Linka B 6 0,7 8 0,4 5 0,6 3 0,5 320 
Linka C 4 0,4 5 0,6 6 0,6 5 0,8 200 
požadavky  
[tis. ks] 

220 150 180 100 
 

 
Určete optimální rozvržení výroby na jednotlivé linky tak, aby náklady na výrobu byly 
minimální.  

a) Formulujte matematický model úlohy. 
b) Najděte optimální řešení úlohy pomocí libovolného softwaru. Výsledky interpretujte. 
c) Změnilo by se řešení, kdyby se kapacita linky C zvýšila na 500 hodin? 

 
 
Příklad 13 – Přiřazovací problém 
 
Vaším úkolem je přidělit 4 zakázky 4 firmám tak, aby každá firma dostala přidělenou jednu 
zakázku. Cílem je minimalizovat celkové náklady na provedení všech zakázek. Tabulka 
udává cenové nabídky firem na realizaci jednotlivých zakázek. 
 

 Z1 Z2 Z3 Z4 
F1 5 6 2 7 
F2 9 6 7 1 
F3 1 4 6 5 
F4 4 5 8 3 

 
d) Formulujte matematický model úlohy. 
e) Zkuste najít libovolné přípustné řešení. 
f) Je nalezené řešení řešením základním? 
g) Najděte optimální řešení úlohy pomocí libovolného softwaru, porovnejte ho s řešením 

z bodu b). Výsledky interpretujte. 
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Příklad 14 – Úloha o pokrytí 
 
Ve městě, které má 5 obvodů, se plánuje vybudování 2 požárních stanic (ve 2 různých 
obvodech). Každá stanice bude sloužit obvodu, v němž bude zřízena, a dalším, které k tomuto 
obvodu budou náležet (tzn. každému obvodu bude příslušet právě jedna požární stanice). 
V tabulce jsou zadány doby odezvy t(i,j) v minutách při vybudování stanice v i-tém obvodě 
a nutnosti zasahovat v j-tém obvodě. Dále jsou zadány průměrné denní frekvence požadavků 
na zásah hasičů v jednotlivých obvodech. 
Vaším úkolem je stanovit, ve kterých obvodech budou vybudovány nové stanice a které 
obvody k nim budou patřit tak, abychom minimalizovali průměrnou dobu, která uplyne od 
přijmutí požadavku na zásah do zahájení akce na místě zásahu (vážený součet, kde váhy jsou 
frekvence výskytu požadavků na zásah). 
 

 obvod 1 obvod 2 obvod 3 obvod 4 obvod 5 
obvod 1 5 12 30 20 18 
obvod 2 20 4 15 10 27 
obvod 3 15 20 6 12 15 
obvod 4 25 15 25 4 32 
obvod 5 10 25 15 12 5 
frekvence 20 10 10 22 18 

 
a) Formulujte matematický model úlohy. 
b) Zkuste najít libovolné přípustné řešení. 
c) Najděte optimální řešení úlohy pomocí libovolného softwaru, porovnejte ho s řešením 

z bodu b). Výsledky interpretujte. 
 
 
Příklad 15 – Okružní dopravní problém 
 
Ve městě jsou 3 obchody, do kterých je potřeba rozvézt pečivo z pekárny tak, aby počet 
ujetých kilometrů byl minimální. Podmínkou je, že se nákladní auto musí vrátit zpátky do 
pekárny. Počet kilometrů mezi pekárnou a jednotlivými obchody je v následující tabulce. 
 

 Pekárna Obchod 1 Obchod 2 Obchod 3 
Pekárna 0 28 14 34 
Obchod 1 28 0 27 21 
Obchod 2 14 27 0 16 
Obchod 3 34 21 16 0 

 
a) Formulujte matematický model úlohy. 
b) Zkuste najít libovolné přípustné řešení. 
c) Najděte optimální řešení úlohy pomocí libovolného softwaru, porovnejte ho s řešením 

z bodu b). Výsledky interpretujte. 
 
 
 


