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Cvičení 2 – Speciální úlohy LP v Řešiteli (MS Excel) 
(vyřešte následující úlohy v softwaru MS Excel) 

 
Příklad 1 
 
Představený kláštera se jednoho dne ráno od posla dověděl, že nějaký počet mnichů je na 
cestě do jejich kláštera. „Vemte je do ‘Square dormitory‘, to má dvě patra s osmi pokoji na 
každém z nich. Na každé (světové) straně budovy musí spát minimálně 11 mnichů a v horním 
patře dvakrát tolik mnichů jak v dolním. Samozřejmě, každý pokoj musí být obsazen, a znáte 
mé pravidlo, že v žádném pokoji nesmí být více než 3 mniši.“ 
Po té, co vyřešili tento náročný ubytovací problém, mniši přijeli. Při tom se zjistilo, že mnichů 
přijelo o tři více, než se původně předpokládalo. I přesto se podařilo problém úspěšně vyřešit. 
Otázkou je, kolik mnichů mělo přijet a kolik jich opravdu přijelo. (Úloha má 3 různá řešení. 
Najdete je?) 
 

    
 
Příklad 2 
 
Rozmístěte na šachovnici 6x6 (resp. 8x8) 6 šachových dam (resp. 8) tak, aby se vzájemně 
neohrožovaly (nesmí být na stejném řádku, ve stejném sloupci ani na stejné diagonále). 
 
 
Příklad 3 
 
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. Najděte optimální řešení tohoto problému.    

Pokoj 1 Pokoj 2 Pokoj 3  Pokoj 9 Pokoj 10 Pokoj 11 

Pokoj 4 1. patro Pokoj 5  Pokoj 12 2. patro Pokoj 13 

Pokoj 6 Pokoj 7 Pokoj 8  Pokoj 14 Pokoj 15 Pokoj 16 


