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Cvičení 6 – Přiřazovací problémy 
(vyřešte následující úlohy v softwaru LINGO) 

 
Příklad 1 – Přiřazovací problém lineární 
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. Data načtěte u MS Excelu a 
výsledky uložte do téhož souboru. 
 

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

 
Příklad 2 – Přiřazovací problém obecný 
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 (nižší ohodnocení je lepší) – údaje jsou v tabulce. 
Najděte nejvhodnější rozdělení dvojic. 
 

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

 
Příklad 3 – Rozmístění požárních stanic ve městě 
Ve městě, které má 5 obvodů, se plánuje vybudování 3 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). Data načtěte u MS Excelu a výsledky uložte do téhož 
souboru. 

 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 8 32 
obvod 5 10 25 15 12 5 
frekvence 20 10 10 22 18 
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 Příklad 4 – Alokační úloha 
 
Alokační úloha optimalizuje, podobně jako dopravní problém, zásobování odběratelů 
z několika center (dodavatelů). Navíc je zde ovšem podmínka, že každý odběratel musí dostat 
celý svůj požadavek z jednoho centra. Uvažujme n odběratelů, kteří mají požadavky bj 

(j=1,2,...,n) a m potenciálních dodavatelských center (skladů), která mají kapacity ai 
(i=1,2,...,m). Náklady na přepravu jedné jednotky mezi i-tým dodavatelem a j-tým 
odběratelem jsou cij. 
 
Matematický model (model předpokládá, že požadavky odběratelů je možné danými 
kapacitami plně uspokojit): 
 
v matematickém modelu zavedeme kromě výše uvedených symbolů dále: 
xij – bivalentní (0 nebo 1) proměnná, která bude udávat, zda bude i-tý sklad zásobovat j-tého 
odběratele 
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Modifikujte uvedený model pro případ, že žádný sklad nesmí zásobovat více než 
K odběratelů.  
 
Příklad: 
Uvažujte 3 dodavatele a 10 odběratelů. Kapacity dodavatelů jsou postupně 5000, 7000, 6000 
kusů. Požadavky odběratelů jsou 2000, 1000, 800, 700, 900, 2200, 1800, 1700, 1100, 1200 
kusů. 

a) určete, který odběratel bude zásobován jakým dodavatelem 
b) uvažujte navíc podmínku, že žádný dodavatel nesmí zásobovat víc než 4 odběratele. 

 
Náklady na přepravu mezi všemi dvojicemi dodavatel – odběratel jsou v následující tabulce: 
 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 
D1 72 46 85 26 63 41 35 96 84 73 
D2 62 75 27 35-46* 46 55 53 61 77 96 
D3 51 82 19 54 35 80 60 67 42 59 

* Druhý dodavatel dodává čtvrtému odběrateli s jednotkovými náklady 34+měsíc Vašeho narození. 
 
K řešení použijte programový produkt LINGO. Obě části (a, b) řešte v jednom modelu 
(v jednom souboru), část b zakomentujte (vykřičníkem), jako komentář do souboru napište 
také ekonomickou interpretaci výsledků. Tento jediný soubor pošlete mailem na adresu 
kalcevov@vse.cz. Opsané domácí úkoly jsou automaticky hodnoceny 0 body. 
 


