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Cvičení 5 – Opakování lineárního programování 
 
 
Příklad 1 – Optimální řešení maximalizační úlohy LP 
 

         5x1  + 3x2 ≤  60 
      4x1  – 2x2 ≤  26 

      xj ≥    0 ,  j = 1, 2.  
 z = 10x1   + 5x2  … max. 

 
a) Převeďte soustavu nerovnic na ekvivalentní soustavu rovnic. 
b) Převeďte účelovou funkci do anulovaného tvaru. 
c) Vyřešte úlohu graficky. 
d) Vypište všechna základní řešení, vyberte základní přípustná řešení a určete jejich 

hodnotu účelové funkce. Nalezněte optimální řešení podle ZVLP. 
e) Vyřešte úlohu za pomoci libovolného softwaru. Výsledky interpretujte. 

 
 
Příklad 2 – Formulace úlohy LP a optimální řešení  
 
Je třeba vyrobit novou slitinu, která bude obsahovat 40% cínu, 35% zinku a 25% olova. 
K výrobě slitiny těchto vlastností lze využít již hotových slitin A, B, C, D a E, jejichž 
vlastnosti (procentuální zastoupení jednotlivých kovů a jednotková cena za kg) jsou uvedeny 
v tabulce. Určete pro libovolné množství výsledné slitiny procentuální použití slitin A až E 
tak, aby cena výsledné slitiny byla minimální. 

obsah v % A B C D E 
Sn 60 25 45 40 50 
Zn 10 30 45 50 20 
Pb 30 45 10 10 30 
cena za 1 kg 22 20 41 37 27 
Formulujte matematický model úlohy, nalezněte optimální řešení a výsledky interpretujte. 
 
 
Příklad 3 – Formulace úlohy LP a optimální řešení 
 
Uvažujte následující dopravní problém: Zemědělské družstvo provozuje dvě výkupny 
zemědělských produktů, které kromě jiného vykupují jablka podřadnější kvality určená na 
další zpracování. Jablka jsou dále dodávána moštárně, která je umístěna ve třech 
provozovnách v sousedních obcích. Náklady na dodávku tuny jablek z výkupny do moštárny, 
kapacity výkupen v tunách a požadavky moštáren rovněž v tunách jsou uvedeny v tabulce.  

 Mošt 1 Mošt 2 Mošt 3 Kapacity 
Výkup 1 7 6 9   80 
Výkup 2 9 7 8 100 

Požadavky 50 70 50  
Formulujte matematický model, který zajistí distribuci jablek z výkupen do moštáren tak, aby 
celkové náklady na přepravu byly minimální. Formulujte matematický model, najděte 
optimální řešení tohoto problému. 
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Příklad 4 – Formulace úlohy LP a optimální řešení 
 
K dispozici jsou kovové tyče dlouhé 2 metry. Z nich je třeba nařezat 300 tyčí o délce 
0,4 metru, dále 175 tyčí o délce 0,6 metru a 75 tyčí s délkou 1,2 metru. Navrhněte takovou 
strukturu řezání tyčí, která bude: 

a) minimalizovat celkový odpad 
b) minimalizovat počet potřebných tyčí o délce 2 metry 

Pozn: existuje 6 možných řezných plánů 
 
 
Příklad 5 – Formulace distribuční úlohy LP a optimální řešení 
 
Vedoucí chce rozdělit osm pracovníků svého oddělení do dvojic, ve kterých budou plnit 
stanovené úkoly. Každou potenciální dvojici pracovníků obodoval podle toho, jak dobře 
budou daní dva pracovníci spolupracovat (vyšší ohodnocení je lepší) – údaje jsou v tabulce. 
Najděte nejvhodnější rozdělení dvojic. 
 

 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
P1 9 3 4 2 1 5 6 
P2  1 7 3 5 2 1 
P3   4 4 2 9 2 
P4    1 5 5 2 
P5     8 7 6 
P6      2 3 
P7       4 

 
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 6 – Formulace distribuční úlohy LP a optimální řešení 
 
Uvažujte standardní vyrovnaný dopravní problém, kdy rozvážíte mouku ze tří mlýnů do tří 
pekáren a minimalizujete počet ujetých tunokilometrů. V následující tabulce jsou uvedené 
vzdálenosti mezi mlýny a pekárnami. Otázkou je, kolik tun mouky se má přepravit z každého 
mlýna do každé pekárny: 
 

 Pekárna 1 Pekárna 2 Pekárna 3 Kapacity mlýnů 
Mlýn 1 9 3 7 20 
Mlýn 2 6 8 4 33 
Mlýn 3 8 6 7 37 

Požadavky pekáren 35 27 28 90 
 

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. 
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Příklad 7 – Formulace distribuční úlohy LP a optimální řešení 
 
Krajský úřad dostal dotaci na zřízení dvou stanic rychlé záchranné služby. Pro potřeby jejich 
zřízení byl kraj rozdělen na šest obvodů. Stanice budou zřízeny ve dvou těchto obvodech a 
budou obsluhovat i ostatní obvody. V následující tabulce jsou k dispozici průměrné časy 
zásahu v minutách, který potřebuje sanitka, aby ze stanice v obvodu Oi dojela k pacientovi 
v obvodu Oj a dále máme k dispozici informaci o průměrné četnosti výjezdů sanitky 
v jednotlivých obvodech. 
 

obvod O1 O2 O3 O4 O5 O6 
O1 3 15 19 24 13 10 
O2 12 5 15 11 19 21 
O3 23 14 9 17 11 14 
O4 17 21 10 2 22 18 
O5 14 11 23 15 4 17 
O6 16 18 16 12 17 7 
četnost 35 42 51 38 25 44 

 
Naším cílem je navrhnout obvody, ve kterých zřídíme stanice rychlé záchranné služby a jaké 
obvody budou obsluhovat tak, aby průměrná doba zásahu byla minimální. 

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 8 – Formulace distribuční úlohy LP a optimální řešení 
 
Firma vlastní 3 sklady součástek, ze kterých zásobuje 4 obchody. Kapacity jednotlivých 
skladů jsou 300 ks, 180 ks, 220 ks a požadavky obchodů jsou 180 ks, 250 ks, 160 ks a 110 ks. 
Náklady na přepravu mezi sklady a obchody vyjadřuje následující tabulka: 
 

 O1 O2 O3 O4 
S1 100 30 140 60 
S2 50 30 70 40 
S3 20 80 50 110 

 
Kolik součástek dodá každý sklad do všech obchodů tak, aby celkové náklady na přepravu 
byly minimální. 

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. 
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Příklad 9 – Formulace distribuční úlohy LP a optimální řešení 
 
Uvažujte stejný problém, jako v předchozím příkladě, ale tentokrát součástky převážíme 
pouze v krabici, do které se vejde 50 kusů. Náklady na přepravu jsou účtovány za jednu 
krabici bez ohledu na to, je-li plná, či nikoli. 
 

 O1 O2 O3 O4 
S1 10 3 14 6 
S2 5 3 7 4 
S3 2 8 5 11 

 
Kolik součástek a kolik balení dodá každý sklad do všech obchodů tak, aby celkové náklady 
na přepravu byly minimální. 

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 10 – Formulace distribuční úlohy LP a optimální řešení 
 
Na trhu jsou tři firmy, které mají za úkol zrealizovat tři projekty tak, že každá firma je 
schopná realizovat pouze jeden projekt. Každá firma předložila náklady na realizaci 
jednotlivých projektů. Přiřaďte projekty firmám tak, aby celkové náklady na realizaci všech 
tří projektů byly minimální. 
 

 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 
Firma A 15 000 14 000 20 000 
Firma B 18 000 17 000 19 000 
Firma C 17 000 15 000 18 000 

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. 
 
 
 
 
 


