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Cvičení 4 – Složitější úlohy LP v programu LINGO 
(vyřešte následující úlohy v softwaru LINGO) 

 
Příklad 1 – Obecný distribuční problém  
 
V podniku jsou 3 výrobní linky, na kterých probíhá výroba 4 druhů pivních láhví. Jsou známy 
požadavky odběratelů na následující měsíc. Každá linka může být v provozu pouze určitý 
počet hodin. Výkonové koeficienty, tj. počet vyrobených lahví (v tisících ks) za hodinu 
provozu každé linky, jsou uvedeny v levé části každé buňky tabulky, náklady na hodinu 
provozu dané linky při výrobě konkrétního typu láhve jsou v pravé části buněk. 
Navrhněte rozvrh výroby, který s minimálními náklady zabezpečí požadovanou produkci. 
 

Strojový čas
Výr. linka (hod)

A 0,6 5 0,5 6 0,5 6 0,7 4 160
B 0,5 5 0,4 5 0,5 5 0,5 3 320
C 0,8 6 0,6 8 0,7 7 0,8 5 160

Požadavky (tis)

typ 4
Typ láhve

200 50 80 30

typ 1 typ 2 typ 3

 
Příklad je převzat ze skript prof. Jablonského: Operační výzkum, kde je možno najít 
matematický model uvedené úlohy. 
 
 
Příklad 2 – Obligace  
 
Investiční společnost hodlá své budoucí finanční závazky v příštích 10 letech krýt výnosy 
z obligací a úroků z bezrizikově uloženého kapitálu (úroková míra 9% ročně). Lze uvažovat 
o jednorázovém nákupu následujících druhů obligací, jejichž charakteristiky jsou (na $1.000 
nominální hodnoty) popsány takto: 
 

obligace nákupní cena (v $) roční výnos (v $) doba splatnosti (v letech) 
obligace A 980 110 5 
obligace B 960 115 7 
obligace C 1000 122 10 
 
Investiční společnost potřebuje mít na konci jednotlivých let uvažovaného desetiletého 
časového horizontu pro krytí jejích dohodnutých závazků částky, které jsou uvedené 
v následující tabulce (v tis. $): 
 
roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
částky 10 12 14 15 17 20 25 31 33 40 
 
Na konci každého roku je potřeba s finančním kapitálem (výnosy z obligací, částky získané 
jejich vyplacením po době splatnosti či výběry uložených částek na stanovený úrok) 
manipulovat tak, aby byly k dispozici volné finanční prostředky v potřebných množstvích na 
krytí závazků. Volné peníze se opět uloží na 9% úrok. 
Vaším cílem je stanovit takovou částku K a její rozdělení mezi jednotlivé druhy obligací 
a uložení na 9% úrok na počátku prvního roku tak, aby na konci roků 1,2,...,10 byly 
k dispozici uvedené povinné částky a celková výchozí částka K, která stačí na pokrytí těchto 
požadavků, byla minimální (čili: jaké minimální množství vhodně investovaných peněz stačí 
na pokrytí známých závazků v jednotlivých letech a jak je třeba tyto peníze investovat). 
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Příklad 3 – Složitější reálný problém 
 
Velká restaurace pracuje 7 dní v týdnu, každý den je v provozu 8 hodin. Proto jsou číšníci 
najímáni na 8 hodin denně. Podle pravidel dohodnutých s odborovou organizací pracuje 
každý z číšníků vždy 5 po sobě následujících dní a pak má dva dny volno. Potřeba personálu 
kolísá v průběhu týdne, neboť návštěvnost restaurace je v jednotlivých dnech různá. 
Minimální počty hodin práce číšníků v jednotlivých dnech týdne (Po-Ne) jsou následující: 
 

Den Po Út St Čt Pá So Ne 
Počet hodin 130 90 120 80 200 210 160 
 

Vaším úkolem je určit počty číšníků pro zajištění nepřetržitého provozu, kteří pracují od 
pondělí do pátku, od úterý do soboty, od středy do neděle atd. tak, aby každý den byl počet 
„číšníkohodin“ větší nebo roven požadavkům zadaným v tabulce a celkový počet najatých 
číšníků byl minimální.  
 


