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Abstract 

Zajíčková, E. The issue of distribution of goods in brewing. Diploma thesis. Brno: 
Mendel University, 2015. 
This thesis deals with the use of operations research methods in managing distri-
bution in brewing company. The thesis description is a solution of the multi-circuit 
transport problem. The aim of the thesis is to create optimal distribution lines of 
beer distribution, specifically for the company Brewery Litovel, Ltd. The whole 
problem will sort out by using Mayer's method, Littles method and specialized op-
timization LINGO program. The resulting distribution route will be finally compa-
red with the original solution. 

Keywords 

Multi-circuit transport problem, Mayer's method, Littles method, distance matrix 

Abstrakt 

Zajíčková, E. Problematika distribuce zboží v oblasti pivovarnictví. Diplomová prá-
ce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 
Diplomová práce se zabývá využitím metod operačního výzkumu při řízení distri-
buce v pivovarské společnosti. Náplní práce je řešení víceokruhového dopravního 
problému. Cílem práce je návrh optimálních distribučních tras při rozvozu piva, a 
to konkrétně pro společnost Pivovar Litovel, a.s. Celý problém bude řešen za po-
mocí Mayerovy metody, Littlovy metody a specializovaného optimalizačního pro-
gramu LINGO. Výsledné distribuční trasy budou na závěr porovnány s původním 
řešením. 

Klíčová slova 

Víceokruhový dopravní problém, Mayerova metoda, Littlova metoda, matice vzdá-
leností 
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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

V praxi je často řešena otázka, jak co nejúsporněji doručit zboží od dodavatele 
k odběrateli. Pro podniky, které svým odběratelům pravidelně dodávají zboží, je 
problém distribuce zboží nezbytnou oblastí řízení, a to zejména kvůli vysokým ce-
nám pohonných hmot.  Náklady na dopravení zboží od dodavatele k odběrateli 
často pohlcují nezanedbatelnou část rozpočtu. Řízení distribuce proto přináší velký 
potenciál ke zlepšení.  

Doprava totiž jako jedno z odvětví techniky ve srovnání s ostatními technic-
kými obory disponuje poměrně omezeným teoretickým aparátem, specifickým pro 
dopravu jako technickou disciplínu. Tato nerozvinutá úroveň poznatků o proce-
sech na dopravní síti vede k nedostatečně efektivnímu řízení pohybu dopravních 
prostředků na distribuční síti. Rozhodovací, řídící a optimalizační algoritmy, pokud 
vůbec existují, jsou často založeny pouze na empirických poznatcích bez jakéhoko-
liv hlubšího a přesnějšího teoretického podkladu. Přitom nalezení optimálních al-
goritmů pro přemístění zboží od dodavatele k odběrateli přináší často nezanedba-
telné úspory nákladů na přepravu. Výsledkem efektivního řízení distribuce a do-
pravní sítě je pak omezení intuitivního rozhodování a odstranění negativních dů-
sledků subjektivního řešení logistických procesů.  

Výrobou výrobků totiž zdaleka nekončí celý proces realizace produkce. 
Pro úspěšný prodej výrobků finálním zákazníkům je třeba mimo jiné vyrobenou 
produkci efektivně dopravit do místa spotřeby. Náklady na dopravu jsou mnohdy 
vysoké, často překračují i náklady na samotnou výrobu. A to je důvod, proč se za-
jímat o aplikaci matematického programování při řešení tzv. dopravních (distri-
bučních) úloh. 

1.2 Cíl práce 

Diplomová práce je zaměřena na využití metod operačního výzkumu při řízení dis-
tribuce v pivovarské společnosti. Předložená práce je výsledkem snahy uvést vy-
brané teoretické poznatky z oblasti operačního výzkumu získané studiem odborné 
literatury do praktického využití. 

Hlavním cílem práce je návrh optimálních distribučních tras při rozvozu piva, 
a to konkrétně pro společnost Pivovar Litovel, a.s. K dosažení hlavního cíle je třeba 
splnění několika cílů dílčích.  

Prvním dílčím cílem je rozdělení odběratelských míst do jednotlivých okruhů 
a přiřazení vhodných vozidel ke každému z těchto okruhů. Při plnění tohoto cíle 
musí být do řešení zakomponována jak heterogenní struktura vozového parku pi-
vovaru, tak i disponibilní čas, který nesmí být v rámci okružní jízdy překročen.  

Druhým dílčím cílem je pak samotné seřazení jednotlivých odběratelských 
míst v rámci okruhu, a to na základě minimalizace počtu ujetých kilometrů. Vý-



16 Úvod a cíl práce 

sledkem je přesné pořadí jízdy od dodavatele k odběratelům v rámci každého 
okruhu.  
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2 Literární rešerše 

2.1 Logistika 

Definicí logistiky existuje nespočetně mnoho, ale pouze některé z nich jsou uzná-
vány mezinárodními institucemi pro logistiku. „Logistika je organizace, plánování, 
řízení a uskutečňování toku zboží, počínaje vývojem a nákupem a konče výrobou 
a distribucí podle objednávky finálního zákazníka tak, aby byly splněny požadavky 
trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích (European 
Logistics Association, 1991). 
Dle Svobody (2006) mezi základní činnosti logistiky patří: 

 Doprava jako nositel hmotných toků 
 Činnost skladových systémů včetně řízení zásob 
 Manipulace s materiály, komponenty a se zbožím, a to jak v průběhu výroby, 

tak v době oběhu 
 Balení 
 Zpracování a přenos informací 
 Všechny řídící činnosti, vedoucí k optimalizaci logistického systému 

Logistikou se ve své publikaci zabývá i Drahotský (2003). Ten ve svém díle popisu-
je využití procesního managementu v dopravě.  

2.2 Operační výzkum 

Operační výzkum dle Holoubka (2010, s. 5) zahrnuje „množinu exaktních metod 
a nástrojů, používaných při rozhodování o tom, jak co nejlepším způsobem řešit složi-
té operace uskutečňované ve velkých a složitých systémech.“ Průmyslový rozvoj 
ve 30. letech 20. století zapříčinil počátek a rozvoj operačního výzkumu. Rozvoj byl 
posílen i s nástupem druhé světové války, kdy bylo třeba řešit realizace vojenských 
operací jako dopravu a zásobování vojsk, udržování a nezbytnou obnovu používa-
né techniky. Tyto prováděné operace nebylo možné řešit podle vzorových situací, 
jelikož takovéto problémy neměly v historii obdobu a vyžadovaly zcela nové meto-
dy řešení. Následně byly tyto metody využity i v civilní sféře.  

Zakladatelé operačního výzkumu- L. V. Kantorovič a G. B. Dantzing- položili 
základy jedné z nejpropracovanějších složek operačního výzkum, tedy lineárnímu 
programování (Holoubek, 2010, s. 5). 

Díky rozmanitosti zkoumaných problémů je dle Holoubka (2010, s. 5) operač-
ní výzkum rozdělen do několika disciplín: 

 Matematické programování- spočívá v hledání optimálního řešení, které 
vyplývá z existence množiny omezujících podmínek. Tyto omezující podmínky 
mají podobu soustavy rovnic a nerovnic; 

 Síťová analýza- využívá pravidel teorie grafů a analyzuje průběh složitých 
procesů, které lze zobrazit prostřednictvím sítí. Cílem je nalezení optimální 
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cesty, optimálního tou nebo kritické cesty. Využití nalézá tato metoda při pro-
cesu plánování, při operativním řízení a při kontrole procesů skládajících 
se z dílčích činností probíhajících souběžně či následně; 

 Strukturní analýza- tato metoda je označována také jako analýza meziodvět-
vových vztahů či metoda input-output. Cílem přitom není nalezení optimálního 
řešení, ale stanovení rovnováhy zkoumaného ekonomického celku; 

 Teorie zásob- tyto modely umožňují řízení zásob ve skladech a cílem je nalézt 
takový způsob, který zaručí co nejnižší náklady spojené s pořizováním zásob, 
se skladováním zásob a s jejich výdejem; 

 Teorie obnovy- tato disciplína umožňuje řešení problémů vzniklých kvůli po-
stupné ztrátě funkčnosti jednotlivých částí určitého složitého celku, přičemž 
dochází k nahodilému selhávání jednotlivých složek celku a toto selhávání 
ohrožuje a ochromuje činnost celého systému. Cílem je modelování problémů 
spojených se zajištěním obnovy, opravy, nebo výměny.  

 Teorie hromadné obsluhy- v rámci této disciplíny jsou řešeny problémy, 
vznikající tam, kde zákazníci uplatňují svoje požadavky na obsluhu, která má 
jejich požadavky uspokojit. Frekvence a množství požadavků často nejsou 
v souladu s možnostmi obsluhy, z toho důvodu pak mohou zákazníci na ob-
sloužení čekat ve frontě. Úlohou matematických modelů je pak řešení rozporu 
mezi zájmem zákazníků a zájmem pro efektivní využité obsluhy, což jsou dva 
faktory, které jdou proti sobě protichůdně. Cílem je nalézt řešení, minimalizu-
jící ztráty jak zákazníků, tak i obsluhy; 

 Teorie her- řeší takové problémy, které vznikají mezi několika účastníky kon-
fliktní situace sledujícími svoje vlastní cíle a zájmy. Zájmy účastníků mohou 
být protichůdné vzhledem k dalším hráčům. Alespoň u jednoho z účastníků se 
předpokládá, že je schopen svoje chování cílevědomě upravovat podle chování 
protihráčů. 

2.3 Lineární programování 

Mezi jednu z disciplín operačního výzkumu je řazeno lineární programování. Pod-
statou lineárního programování je analýza a řešení rozhodovacích problémů. Klí-
čová fáze spočívá v určování realizace zkoumaných procesů, přitom je potřeba re-
spektovat všechny podmínky, které na realizaci těchto procesů působí. Výsledkem 
je nalezení takového řešení, kdy je cíl rozhodování splněn co nejlépe (Jablonský, 
2002, str. 19). 

Samotná formulace ekonomického, potažmo matematického problému je 
podle Jablonského (2002, str. 25-26) jedním z podstatných kroků při aplikaci line-
árního programování. „Matematický model by měl obsahovat definici procesů, které 
v daném systému probíhají, definici činitelů, které omezují realizaci jednotlivých pro-
cesů, a v neposlední řadě určení cíle optimalizace.“ Při formulaci úloh dále následují 
tyto kroky: 
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1. Identifikace rozhodovacích proměnných (xj). V prvním kroku dochází 
k určování počtu rozhodovacích proměnných a ke stanovení jejich významu, 
přičemž proměnné zpravidla odpovídají jednotlivým procesům. 

2. Definice optimalizačního kritéria a konstrukce účelové funkce.  

3. Identifikace činitelů modelu a určení omezujících podmínek. 

2.4 Dopravní problém 

Jablonský (2007, str. 91-93) uvádí, že dopravní problém je jednou ze speciálních 
úloh lineárního programování. Podstata dopravního problému spočívá v rozvržení 
rozvozu zboží či materiálu z dodavatelských míst (zdroje) k odběratelům (cílová 
místa), a to takovým způsobem, aby byly minimalizovány celkové náklady souvise-
jící s tímto rozvozem.  V dopravním problému je definováno m-zdrojů (dodavatelů) 
D1, D2,…, Dm s omezenými kapacitami a1, a2, …., am (množství, které je dodavatel 
schopen v daném období dodat) a n-cílových míst (odběratelů) O1, O2, …, On se sta-
novenými požadavky b1, b2, …., bn (množství, které odběratel v uvažovaném období 
požaduje). Následně je nějakým způsobem ohodnocen vztah každé dvojice zdroj- 
cílové místo. Ohodnocení se může týkat např. kilometrové vzdálenosti mezi zdro-
jem a cílovým místem nebo nákladů na přepravu jedné jednotky mezi zdrojem 
a cílovým místem. Ocenění vztahu zdrojů a cílovým míst je značeno jako cij, 
i=1,2,…., m, j=1,2,….,n. Cílem je naplánovat přepravu mezi zdroji a cílovými místy, 
přičemž je nutné brát v potaz objem přepravy mezi každou dvojicí zdroj- cílové 
místo, aby nedošlo k překročení kapacit zdrojů a aby byly zároveň uspokojeny po-
žadavky cílových míst. Výše uvedený popis představuje typickou formulaci eko-
nomického modelu dopravního problému. 

Tab. 1 Formulace ekonomického modelu dopravního problému 

Zdroje 
Cílová místa Kapacity 

zdrojů O1 O2 … On 

 
D1 

c11 

x11 

c12 

x12 
 

… 
c1n 

x1n 
a1 

 
D2 

c21 

x21 
c22 

x22 
 

… 
c21 

x2n 
a2 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

… 

 
Dm 

cm1 

xm1 
cm2 

xm2 
 

… 
cmn 

xmn 
am 

Požadavky 
cílových míst 

 
b1 

 
b2 

 
… 

 
bn 

∑iai 

∑jbj 

Zdroj: Jablonský (2007, str. 92) 

V rámci řešení dopravních problémů rozlišuje Jablonský (2007, str. 93) tzv. vyrov-
naný a nevyrovnaný dopravní problém. O vyrovnaný dopravní problém se jedná 
v případě, že všechny požadavky přesně odpovídají zdrojům, tedy všechny poža-
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davky cílových míst budou uspokojeny a zároveň budou vyčerpány kapacity zdro-
jů. Nevyrovnaný dopravní problém značí určitý převis, a to buď na straně nabídky, 
kdy zůstane určitá část kapacity nevyužita, nebo na straně poptávky, kdy nebudou 
uspokojeny všechny požadavky. Existuje ale i možnost převedení nevyrovnaného 
problému na vyrovnaný. Při převisu nabídky je postupováno tak, že ke stávajícímu 
modelu doplníme doplňkovou proměnnou, tzv. fiktivní cílové místo OF (fiktivní 
odběratel), jehož požadavek bude roven rozdílu mezi celkovými požadavky a ka-
pacitami. V případě přepisu poptávky naopak model doplníme o tzv. fiktivní 
zdroj (fiktivní dodavatel), jehož kapacita bude rovna rozdílu mezi sumou požadav-
ků a kapacit.   

Matematický model dopravního problému má následující strukturu: 
 

minimalizace 
 

 
za podmínek 

 

2.5 Okružní dopravní problém 

Jak uvádí Holoubek (2010, str. 106), v praxi je často řešena otázka, jak co nejú-
sporněji dodat požadované zboží odběratelům. V rámci okružního dopravního 
problému se však nejedná o klasický dopravní problém, kdy lze odběratele záso-
bovat z několika míst, ale zboží musí být rozvezeno v rámci jedné jízdy, která začí-
ná a končí ve stejném místě. Tento typ problému se někdy označuje i jako úloha 
obchodního cestujícího. Podstatou tohoto typu úlohy je tedy dostat se z výchozího 
bodu (stanoviště A1) a postupně navštívit místa A2, A3,…, An právě jednou (v libo-
volné posloupnosti) a následně se vrátit zpět do výchozího stanoviště A1 tak, aby 
délka celé trasy byla co nejkratší. Cílem je tedy najít co nejkratší okruh, který začí-
ná a končí v místě A1. Okružní dopravní problém má široké spektrum reálných 
aplikací, můžeme jej využít všude tam, kde se setkáváme s pravidelným rozvozem 
či svozem libovolných produktů (Jablonský, 2007, str. 111-112). 
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Úlohu obchodního cestujícího řešil i Stevenson (1992, s. 346). Zaměřil se 
na rozlišení dvou typů- symetrické a nesymetrické úlohy obchodního cestujícího. 
Symetrická verze předpokládá stejnou vzdálenost mezi dvěma místy, zatímco 
za asymetrickou úlohu je tento problém považován tehdy, je-li naměřena odlišná 
vzdálenost z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A. Tato situace může dle autora 
vzniknout tehdy, nachází-li se daná místa na trase, která zahrnují určitá dopravní 
omezení či jednosměrné úseky.  

V rámci převedení okružního dopravního problému na matematický model 
jsou zaváděny bivalentní proměnné xij, přičemž hodnota 1 značí, že mezi stanovišti 
Ai a Aj bude vedena cesta v rámci okruhu, naopak hodnota 0 indikuje, že mezi da-
nými místy cesta nepovede. Řádkové a sloupcové součty proměnných xij budou 
rovny jedné, a to z toho důvodu, že každé stanoviště je během cesty navštíveno 
právě jednou. Zároveň je třeba zajistit, aby byl nalezen jeden okruh zahrnující 
všechna místa a ne třeba jen několik dílčích, vzájemně nezávislých kruhů. Přípustní 
řešení je vyobrazeno v níže uvedené tabulce a znázorňuje okruh A1- A3- A2- A4- A5- 
A1 (Jablonský, 2007, str. 112).  

Tab. 2 Přípustné řešení okružního dopravního problému 

 A1 A2 A3 A4 A5 

A1   1   

A2    1  

A3  1    

A4     1 

A5 1     

Zdroj: Jablonský (2007, str. 112)   

2.6 Distribuční úlohy 

Janáček (2003, s. 161-162) uvádí, že „klasickým případem je úloha okružních jízd, 
kde je k dispozici řešená dopravní síť s maticí vzdáleností (dij) mezi jednotlivými obje-
ty sítě J´= JU(s), kde J je množina zákazníků s aktuálními denními požadavky bj, a kde 
s je umístění skladu, z něhož mají bát zákazníci zásobováni okružními jízdami vozi-
del. K dispozici je množina vozidel R, kde každé vozidlo r€R má kapacitu Kr. Každé 
vozidlo může být použito nejvýše jednou a v případě, že je použito, vyjíždí a vrací 
se do skladu s. Cílem je pak navrhnout takovou množinu tras vozidel (okružních jízd), 
aby jejich celková délka byla minimální a aby každý zákazník byl uspokojen jedinou 
návštěvou vozidla, přičemž kapacita vozidla nesmí být překročena“ (Janáček, 2003, 
s. 161-162). 

Dle Janáčka je „pro každé vozidlo r€R  a pro každý úsek (i,j)  € J´xJ´proměnnou 
xijr € (0,1) modelující rozhodnutí, zda vozidlo r použije či nepoužije příslušný úsek (i,j) 
ve směru z i do j, pak model úlohy vypadá následovně: 
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Zde první rovnice vyjadřuje celkovou délku náhradních úseků, které byly použity, 
podmínky v druhé rovnici zabezpečují, aby každý zákazník byl navštíven právě 
jednou jedním vozidlem, třetí podmínka zajišťuje, že každé vozidlo, které vjede do 
uzlu j, z něho také vyjede. Následná rovnice zabezpečuje, že požadavky zákazníků 
přiřazených vozidlu r nepřesáhnou jeho kapacitu a další podmínka zajistí, aby tra-
sa vozidla tvořila jedinou kružnici v grafu náhradní dopravní sítě a aby tato kružni-
ce procházela umístěním skladu s.  

V distribučních úlohách se mohou vyskytovat některé specifické charakteris-
tické znaky, podle nichž lze modely uspořádat do nějakého systému. Úlohy lze kla-
sifikovat následovně: 

A. Čas uspokojování požadavků 
a. Čas je pevně určen (úloha rozvrhování) 
b. Čas je dán časovým intervalem (kombinovaná úloha přepravní a roz-

vrhová) 
c. Čas není určen 

B.  Počet středisek 
a. Jedno středisko 
b. Více než jedno středisko 

C. Velikost dopravního parku 
a. Jediné vozidlo 
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b. Více vozidel 
c. Neomezený počet vozidel 

D. Typ dopravního parku 
a. Homogenní 
b. Heterogenní 

E. Povaha požadavků 
a. Deterministické (rozvoz zboží) 
b. Stochaistické (svoz domovního odpadu) 

F. Poloha požadavků v dopravní síti 
a. V uzlech (rozvoz zboží) 
b. Na úsecích (kropení silnic, zimní posyp silnic) 
c. V uzlech i úsecích 

G. Typ dopravní sítě 
a. Neorientovaná (silniční síť bez jednosměrných silnic) 
b. Orientovaná (síť tvořená silničními pruhy) 
c. Smíšená (silniční sít obsahující i jednosměrné silnice) 

H. Maximální doba pro projetí jedné trasy 
a. Stejná pro všechna vozidla (homogenní park) 
b. Každé vozidlo má obecně jinou dobu 
c. Není zadána 

I. Operace prováděné zákazníků 
a. Pouze nakládka (svozní úlohy) 
b. Pouze vykládka (rozvozní úlohy) 
c. Obě operace (např. úloha dial-a-ride) 

J. Kritérium kvality řešení (účelová funkce) 
a. Minimální součet ohodnocení úseků projetých vozidly (délka trasy, spo-

třeba pohonných hmot, pracovní doba) 
b. Minimální počet tras (počet použitých vozidel, pořizovací náklady) 
c. Smíšené kritérium (celkové náklady) 
d. Minimaxové kritérium 

2.7 Víceokruhový okružní dopravní problém kapacitně 
omezený 

Jedním z nejčastěji řešených úloh distribučního problému je kapacitně omezená 
verze víceokruhového okružního dopravního problému. Centrální uzel (stanoviště) 
odkud/kam se provádí rozvoz/svoz je jeden, a z tohoto uzlu je třeba vést okružní 
trasy, které zahrnout všechny potřebné uzly. Každý tento uzel má pak danou kapa-
citu (požadavek) a součet kapacit (požadavků) pro danou trasu nesmí překročit 
kapacitu vozidla (pro všechna vozidla stejnou). Cílem je pak minimální celková 
ujetá vzdálenost. 
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2.8 Mayerova metoda 

Jednou z metod pro řešení víceokruhového dopravního problému kapacitně ome-
zeného je Mayerova metoda. Mayerova metoda pouze rozděluje uzly do skupin, 
kde každá skupina tvoří jeden okruh, neřeší tedy úlohu úplně. Místa v okruhu 
je pak potřebné seřadit některou z metod okružního dopravního problému. 

Mayerova metoda neboli metoda sestavení okružních jízd výběrem minimál-
ních prvků je vhodná pro víceokruhové dopravní úlohy s úplnou sítí uzlů (cest) 
a s omezenou kapacitou. Tato metoda je určena pro sestavování svozových a roz-
vozních plánů cest. Je metodou přibližnou a pro řešení je nutné vycházet ze symet-
rické matice vzdáleností mezi danými místy (uzly) pro rozvoz (svoz), která jsou 
do řešení zahrnuta (Získal, Havlíček, 2000, s. 68). 

Při řešení víceokruhového dopravního problému je na začátku potřeba sesta-
vit symetrickou matici vzdáleností. Tuto matici je následně vhodné upravit podle 
vzdáleností od centrálního uzlu, a to tak, aby se nejvzdálenější místo v matici na-
cházelo jako první, tzn. na pozici prvního řádku a prvního sloupce. Centrální stano-
viště je zařazeno na poslední  řádek/sloupec (Získal, Havlíček, 2000, s. 68). 

První krok Mayerovy metody spočívá v hledání a výběru míst pro každé vozi-
dlo, to znamená, že pro každé vozidlo je vytvořen určitý okruh míst, které je nutné 
navštívit. Ve druhém kroku je provedeno řešení konkrétních okružních tras pro 
každé vozidlo zvlášť. Postup je takový, že se začíná v matici od nejvzdálenějšího 
místa, které je v matici uvedeno jako první. Tohle místo je zařazeno do okruhu 
na první pozici. Zkontroluje se požadavek s kapacitou příslušného vozidla. 
K tomuto zvolenému místu se následně přiřadí další adresa, a to tak, že 
v příslušném řádku či sloupci v matici je vyhledána minimální hodnota, tzn. nej-
kratší vzdálenost vycházející od prvně přidaného místa do okruhu. Po přiřazení 
dalšího místa do okruhu je nutné provést součet požadavků na zvolených adresách 
a porovnat je s kapacitou příslušejícího vozidla. V případě, že kapacita není vyčer-
pána, navazuje se hledáním dalšího místa s minimální vzdáleností vzhledem 
k dvěma místům již do okruhu přidaným. Tento postup je realizován až do naplně-
ní kapacity vozidla. Následuje totožný postup jako na začátku. Volba míst pro další 
okružní trasu začíná opět nejvzdálenějším místem od centrálního stanoviště, které 
ještě nebylo do okruhu zařazeno. Po rozřazení všech míst do jednotlivých okruhů 
příslušejících vždy k určitému vozidlu probíhá v rámci Mayerovy metody řazení 
míst v rámci jednotlivých tras. Místa jsou řazena podle minimální délky jednotli-
vých vzdáleností mezi místy navzájem. Trasy mohou výt upravovány na základě 
intuitivního rozhodování a znalostí. Kromě Mayerovy metody mohou být využity 
i jiné optimalizační metody, které jsou uvedeny v následujících řádcích (Získal, 
Havlíček, 2000, s. 68). 

2.9 Metoda nejbližšího souseda 

Tato metoda vychází opět z matice vzdáleností. Princip je takový, že je určeno vý-
chozí místo, z něhož je nalezeno nejvýhodnější spojení (nejkratší vzdálenost) 
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k dalšímu místu. Z tohoto nově zařazeného místa je pak vyhledáno nejkratší spoje-
ní do dalšího místa (Šubrt, 1999, s. 38). 

Samotný výpočet tedy vychází z matice sazeb (vzdáleností). V první řadě je 
vyškrtnut sloupec odpovídající výchozímu místu- do tohoto místa je dojeto až na-
konec. V řádku, který patří výchozímu místu, je vyhledána buňka s minimální saz-
bou (vzdáleností) a tato buňka je obsazena a zařazena do okružní trasy. Tento 
sloupec je vyškrtnut a místo je považováno za vyřízené. Následně je ve sloupci od-
povídajícímu tomuto obsazenému místu vyhledána buňka s nejvýhodnější sazbou, 
místo je obsazeno a zařazeno dále do okruhu. Tento postup je opakován do té do-
by, dokud nejsou navštívena všechna místa. Z posledního místa pak vede trasa 
do prvně vyškrtnutého místa- tedy výchozího bodu (centrálního stanoviště).  

Postupně jsou volena všechna místa jako výchozí a pro každé je výše popsa-
ným způsobem nalezena okružní trasa. Je-li matice sazeb nesymetrická, musí se 
provést pro každé místo hledání trasy pozpátku. V takovémto případě je postupo-
váno tak, že jsou buď vyškrtány řádky a hledána minimální sazby ve sloupcích ne-
bo lze celý postup realizovat na transponované matici. V konečném kroku je 
ze všech takto nalezených tras zvolena ta nejvýhodnější (Šubrt, 1999, s. 68). 

Gutin a Punnen (2002) se zabývají otázkou, zda přináší využití této metody 
splnění optimalizačních kritérií. Postupně se totiž obchodní cestující přepravuje 
z jednoho místa na nejbližší místo, a dále opět na nejbližší místo z bodu předchozí-
ho. Takto vytvořený okruh nemusí přinášet optimální řešení za podmínky minima-
lizace počtu ujetých kilometrů.  

2.10 Vogelova metoda 

Jak uvádí Gros (2003, s. 174), tato metoda je založena na využívání těch cest, které 
jsou nejkratší nebo nejméně nákladné. Postup získání řešení lze nejlépe ilustrovat 
na přepravní matici (časové, vzdálenostní), do níž lze zapisovat celý postup řešení. 
Celý princip spočívá ve využívání kritéria pro obsazování polí tabulky. Tímto krité-
riem je rozdíl mezi dvěma nejnižšími sazbami na neobsazených polích v každém 
řádku a sloupci tabulky. Tyto rozdíly jsou značeny symbolem ∆i a ∆j. Hledání řeše-
ní pak následně probíhá ve třech krocích: 

1. Je třeba vytvořit pomocný řádek a sloupec a do nich jsou následně zapiso-
vány vypočtené rozdíly ∆i a ∆j ze sazeb na neobsazených polích. 

2. Je nalezen řádek nebo sloupec s největším rozdílem max {∆i ∆j} 
3. V takovémto řádku či sloupci dosadíme dle vzorce xij=min (ai, bj) na pole 

s nejnižší sazbou. 
4. Pokud jsou obsazena všechna pole, je získáno hledané řešení, pokud ne, je 

třeba vrátit se ke kroku 1. 
Využívání diferencí mezi jednotlivými sazbami má logický důvod. Dosazování 
na nejnižší sazbu řádku nebo sloupci tabulky, kde je rozdíl největší, je prováděno 
za tím účelem, že právě v této oblasti tabulky by dosazení na další nejnižší sazbu 
znamenalo největší růst nákladů. V rámci řešení úlohy může nastat situace, kdy 
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se vyskytne několik stejných největších diferencí. Pak je třeba v příslušných řád-
cích či sloupcích najít nejnižší sazbu. (Gros, 2003, s. 175) 

Podobně se k Vogelově metodě vyjadřuje i Holoubek (2010, s. 86). V jeho pub-
likaci je tato metoda popsána podrobněji.  Pro výběr obsazovaného políčka je uží-
váno rozdílu mezi dvěma nejmenšími kladnými koeficienty účelové funkce v kaž-
dém řádku a sloupci tabulky. Při sestavování výchozího bazického řešení se nej-
prve pro každý řádek a sloupce vypočte rozdíl ze dvou nejmenších kladných hod-
not (ci,j). V řadě, kde rozdíl koeficientů účelové funkce nabývá maximálních hodnot, 
je vyhledáno políčko s minimálním kladným ci,j a toto políčko je obsazeno maxi-
mální možnou hodnotou xi,j. „Podle toho, zda obsazení políčka vedlo k vyčerpání ka-
pacity ai nebo k uspokojení požadavku bj či k oběma jevům zároveň jsou pak proškr-
tána zbývající políčka v i – tém řádku nebo v j – sloupci či v obou řadách současně“. 
Po provedení těchto kroků vznikne nová, upravená tabulka a je nutné znovu vypo-
číst rozdíly mezi nejmenšími kladnými hodnotami ci,j s tím, že v potaz jsou brána 
pouze neobsazená a neproškrtnutá políčka. Podle diferencí pak označíme další 
bazickou proměnnou.  

2.11 Metoda větví a mezí 

Metoda větví a mezí (Branch and Bound) je dle Tuzara, Maxy a Svobody (1997, 
s. 139) široce aplikovatelnou metodou pro řešení kombinatorických úloh, kde ne-
dochází k prohledávání množin všech přípustných řešení. Důvodem je skutečnost, 
že takových úloh existuje nespočetně mnoho a doba pro vyhodnocování jednoho 
přípustného řešení může trvat tak dlouho, že nemusí být úloha vyřešena v přijatel-
ném čase, a to ani při využití výkonné výpočetní techniky. „Metoda větví a mezí řeší 
úlohy pomocí takzvaného větvení (dělení) množiny přípustných řešení na menší 
podmnožiny a zároveň výpočtem horního, respektive dolního odhadu hodnot účelové 
funkce všech řešení v jednotlivých množinách přípustných řešení“. (Tuzar, Maxa, 
Svoboda, 1997, s. 139). Horní a dolní odhady jsou následně využívány k vyloučení 
podmnožin, které nemohou obsahovat optimální řešení. Dále jsou zdrojem pro 
určení nejvhodnější podmnožiny pro další dělení. „Celý výpočet, v němž je hledáno 
řešení úlohy s minimální hodnotou účelové funkce končí získáním jednoprvkové 
podmnožiny obsahující jediné řešení s hodnotou účelové funkce menší nebo rovnou 
odhadům hodnot účelové funkce na všech ostatních podmnožinách, které v průběhu 
výpočtu vznikly a nebyly dále děleny. Takovéto řešení musí mít nejmenší hodnotu 
účelové funkce vzhledem ke všem přípustným řešením úlohy a je tedy optimálním 
řešením.“  

Jak uvádí Tuzar, Maxa, Svoboda (1997, s. 140), proces větvení množin pří-
pustných řešení je založen na dvou základních principech, díky kterým pak dochází 
k efektivnímu vyřešení úlohy: 

 Princip větvení skládající se z postupného dělení množin přípustných řešení 
na menší, zpravidla disjunktní podmnožiny. 
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 Princip odhadu mezí hodnot účelové funkce na množině všech řešení nebo 
v jejích jednotlivých podmnožinách. 

Podle Raise (2005, s. 63) se jedná o exaktní metodu řešení okružního dopravního 
problému, která slouží k „nalezení bodu absolutního minima dané účelové funkce na 
dané konečné množině přípustných řešení“. Klíčová část metody spočívá v rozkladu 
množiny přípustných řešení na vzájemné disjunktní podmnožiny. Na těchto pod-
množinách jsou dále určeny dolní meze účelové funkce. Po provedení prvního roz-
kladu se dále rozkládá ta podmnožina, která vykazuje nejnižší hodnotu dolní meze 
účelové funkce. Celý postup končí v momentě, kdy postupným rozkladem vznikne 
jednoprvková množina, která obsahuje jediné přípustné řešení. 

V případě, že „účelová funkce není větší než dolní meze účelové funkce 
na ostatních podmnožinách“, je toto nalezené řešení optimální. V opačném případě 
je dále pokračováno v rozkladu podmnožiny s nejnižší hodnotou dolní meze účelo-
vé funkce. V případě ručního výpočtu je postup řešení znázorňován graficky ve 
tvaru stromu, jehož uzly odpovídají vznikajícím podmnožinám. (Rais, 2005, s. 63). 

2.12 Littlova metoda 

Jak píše Získal a Havlíček (2000, s. 67), tato metoda je založena na principech me-
tody větvení a mezí. Holoubek (2010, s. 106) charakterizuje Littlovu metodu jako 
„metodu, při níž se množina přípustných řešení systematicky zmenšuje až do okamži-
ku nalezení optimálního řešení“. Úlohu lze zapsat do symetrické nebo nesymetrické 
čtvercové matice, kdy jednotlivá políčka charakterizují určitou vlastnost mezi 
dvěma danými elementy (např. kilometrové vzdálenosti mezi odběrateli), což 
představuje koeficienty účelové funkce. 

Čtvercová matice vzdáleností může být symetrická nebo asymetrická. O syme-
trickou matici se jedná v případě, kdy předpokládáme zcela shodnou vzdálenost 
mezi i-tým a j-tým místem v obou směrech. Asymetrická matice může vniknout 
v důsledku dopravních omezení či jednosměrných ulic. V matici vzdáleností je po-
třeba vyloučit dva druhy tras: 

 Trasu z místa i zpět rovnou do místa i- tzn. všechna políčka na hlavní diagoná-
le výchozí matice. Tyto trasy jsou považovány za zakázané a při řešení Littlo-
vou metodou jsou značeny symbolem „-„; 

 Trasy, které by vedli k předčasnému uzavření okruhu, tedy ještě před tím, než 
jsou zařazena všechna plánovaná místa do okruhu. Cesty zakázané z tohoto 
důvodu značíme symbolem „nekonečno“ (Holoubek, 2010, s. 106) 

Rašovský (1999) ve své publikaci popisuje celý algoritmus Littlovy metody. 
Na začátku je vytvořena čtvercová matice, kde jsou proškrtána políčka na hlavní 
diagonále. V prvním kroku je provedena redukce koeficientů účelové funkce (sa-
zeb) pomocí transformačních konstant α a β tak, aby v každé řadě matice (to zna-
mená v každém řádku i sloupci) byla alespoň jedna nulová sazba (cij=0). Následuje 
vypočtení hodnoty Z0: 
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O tuto hodnotu pak klesne hodnota účelové funkce. αi i βj jsou transformační kon-
stanty pro i – tý řádek a j – tý sloupec čtvercové matice koeficientů účelové funkce. 
Následuje vypočtení hodnoty Φi,j pro všechna políčka s nulovou redukovanou saz-
bou (tj. políčka, kde cij=0): 

 
 

kde min  + min  jsou nejmenší redukované sazby v i-tém řádku a j-tém sloupci 
matice. Po provedení této operace se pak ze všech vypočtených Φ vybere ta, která 
má maximální hodnotu. Pokud platí, že Φmax = Φi,j, potom první fáze hledaného 
optimálního řešení bude vést po cestě z i-tého do j-tého místa. V případě, že je 
v matici maximálních hodnot víc, pak lze pro zařazení do okruhu zvolit kteroukoliv 
z daných cest. Při nezařazení etapy z i-tého do j-tého místa do okruhu je třeba vy-
počítat hodnotu účelové funkce Zi,j = Z0 + Φmax. Následuje vynechání i-tého a j-tého 
sloupce redukované matice sazeb. Dalším nutným krokem je zakázání protisměrné 
jízdy mezi místy určujícími první etapu, takto tedy dojde k vyloučení průjezdu me-
zi j-tým a i-tým místem, což představuje zakázanou cestu, která je označena sym-
bolem „∞“. Pokračuje ověření skutečnosti, zda zmenšená a redukovaná matice zís-
kaná v předešlém kroku obsahuje v každé řadě alespoň jednu nulovou sazbu. 
V případě, že v některém řádku či sloupci žádná nulová sazba není, pak je nutné 
tento požadavek zajistit pomocí transformačních konstant. Pokračuje ověření 
správnosti zařazení etapy z i-tého do j-tého místa pomocí následujícího vztahu:  

 

Zi,j odpovídá hodnotě předešlé účelové funkce zvětšené o . Pokud 
by uvedený vztah neplatit, znamená to, že nebyl důsledně dodržen algoritmus a je 
třeba řešení začít znovu. Uvedený postup je třeba opakovat až do momentu, kdy 
redukovaná čtvercová matice sazeb bude mít rozměr 2x2, přičemž dvě ze čtyř cest 
v matici jsou zakázané. Zbývající dvě cesty uzavírají okruh. 

2.13 Řešení pomocí počítačových programů 

Jak uvádí Holoubek (2010), v praxi jsou řešeny problémy obsahující stovky až tisí-
ce proměnných i vlastních omezení. Na takovýto problém nelze využít ruční vý-
počty. Na tyto úlohy byly vyvinuty programové prostředky umožňující řešení složi-
tých problémů. K dispozici jsou jak jednodušší a levnější programy vhodné zejmé-
na pro pedagogické účely (STORM), tak i profesionální produkty (LINDO, LINGO). 
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2.13.1 STORM 

STORM je programový prostředek americké společnosti Storm Software, Inc. 
pro řešení a analýzu úloh z oblasti operačního výzkumu a statistiky.  Lauber a Jab-
lonský (1997, str. 27) tvrdí, že tento program je vytvořen na bázi modulového sys-
tému, kde jednotlivé části umožňují řešit úlohy lineárního programování, řízení 
projektům teorie zásob, teorie hromadné obsluhy atd. Následující výčet předkládá 
seznam nejčastěji používaných modulů: 

 Lineární a celočíselné programování (Linear & Integer Programming) 

 Přiřazovací problém (Assignment) 

 Dopravní problém (Transportation) 

 Vybrané optimalizační úlohy v grafech (Distance Networks- Paths, Tours, 
Trees) 

 Optimální toky sítí (Flow Networks- Max Flow, Transshipment)7 

 Řízení projektů (Project management- CPM/PERT) 

 Modely hromadné obsluhy (Queueing Analysis) 

 Řízení zásob (Inventory management) 

 Úlohy optimálního rozmístění (Facility Layout) 

 Optimalizace výrobních linek (Assembly Line Balancing) 

 Analýza investic (Investment Analysis) 

 Prognózování (Forecasting) 

 Rozvrhování výroby (Production Scheduling) 

 Plánování potřeb materiálu (Material Requirements Planning) 

 Statistické řízení procesů (Statistical Process Control) 

 Statistika (Statistics) 

Lauber a Jablonský (1997) uvádí, že dopravní problém řeší takové úlohy, kde 
je definován konečný počet zdrojů (dodavatelů) a cílových míst (odběratelů) da-
ného produktu. Každý ze zdrojů disponuje určitou omezenou kapacitou, která cha-
rakterizuje množství produkce, které je daný zdroj schopen dodávat, naopak každé 
cílové místo je definováno požadavkem na určité množství jednotek produkce. Me-
zi každou dvojicí zdroj-místo existuje vztah, který je možné vyčíslit v jednotkách 
vzdálenosti (km), v nákladech na přepravu (Kč) apod.  

2.13.2 LINDO 

Tento optimalizační systém patří dle informací Laubera a Jablonského (1997) mezi 
nejpoužívanější a výpočetně nejspolehlivější optimalizační programy. Vyskytuje 
se v široké paletě variant, a to od studentských verzí vhodných pro řešení úloh 
menších rozměrů až po profesionální verze, pomocí nichž lze řešit úlohy o desít-



30 Literární rešerše 

kách tisíc proměnných a omezení. Jednou z hlavních výhod tohoto systému je 
snadné ovládání.  

Pro řešení úloh v počítačovém programu LINGO je potřeba zadat úlohu jako 
textový soubor. Tento soubor musí obsahovat nadefinovaný matematický model, 
jehož struktura musí odpovídat pravidlům modelovacího jazyka Lingo. Matematic-
ký model obsahuje účelovou funkci a omezující podmínky. Struktura vypadá tak, že 
na začátku je slovo model a na konci end. Rovnice, nerovnice a popisky jsou vždy 
ukončeny středníkem (Lauber, Jablonský, 1997). 

Jak píše Pelikán (2001), u všech proměnných je požadována podmínka nezá-
pornosti. Pro zajištění této podmínky je třeba využít funkci @free(x), pro zajištění 
podmínky celočíselnosti pak funkci gin(x). 
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3 Metodika 

V první části jsou uvedeny teoretické poznatky získané studiem odborné literatury. 
V rámci literární rešerše jsou vysvětleny základní pojmy ke zkoumané oblasti jako 
okružní problém, víceokruhový dopravní problém, problém obchodního cestující-
ho a následně jsou zde uvedeny metody, pomocí kterých jsou pak dané konkrétní 
úlohy řešeny. Teoretická část zahrnuje i popis dvou základních počítačových pro-
gramů, jejichž prostřednictvím lze výše zmiňované úlohy řešit.  

Následuje kapitola vlastní práce. V první části bude charakterizována analyzo-
vaná společnost- Pivovar Litovel, a.s. Tato charakteristika kromě názvu obchodní 
firmy zahrnuje sídlo společnosti, předmět podnikání a datum vzniku. Dále bude 
podrobně vysvětlen konkrétně řešený víceokruhový dopravní problém.  

Následně budou popsána data získaná pro řešení, což jsou údaje o objednáv-
kách piva, a to vzhledem k rozsahu dat za jeden den uplynulého roku. Následovat 
bude splnění prvního dílčího cíle, a to tvorba dvou matic- matice vzdáleností 
(v km) a časová matice (v minutách). Matice vzdáleností (v km) bude obsahovat 
údaje o kilometrových vzdálenostech mezi každou dvojicí míst navzájem. Matice 
časová bude podávat informace o času jízdy z jednoho místa do druhého, a to také 
mezi každou dvojicí míst navzájem. Data do matic budou zjištěna prostřednictvím 
jedné z veřejně dostupných služeb Googlu API- Distance Matrix.  

Poté bude provedena modifikace matice časových vzdáleností, kam je potřeba 
zakomponovat čas strávený vykládkou zboží a nakládkou prázdných obalů. Ke 
každému řádku v matici bude přičtena určitá konstanta (konstantní čas) odpovída-
jící času strávenému na daném místě, a to dle doručovaného množství 
v kilogramech. 

Klíčovým řešením bude modifikovaná Mayerova metoda, do které musí být 
zahrnuta skutečnost, že k dispozici je různý počet vozidel s různou nosností. Proto 
musí být nejprve nalezena místa, kam je přepravován vysokým objem objednávek, 
a k těmto místům je nezbytné přiřadit vhodná vozidla s potřebnou nosností. Jakmi-
le bude toto přiřazení provedeno, může být postupováno dále pomocí Mayerovy 
metody, přičemž rozdělení daných míst s vysokou hmotností objednávek musí být 
do této metody zakomponováno. Prostřednictvím Mayerovy metody budou získá-
ny jednotlivé okruhy pro rozvoz piva. 

Následovat bude řešení problému obchodního cestujícího (okružního problé-
mu). Bude proveden výpočet nejkratší trasy v jednotlivých okruzích. Využita bude 
Littlova metoda, prostřednictvím níž bude získáno přesné pořadí míst v rámci kaž-
dé okružní jízdy. 

Problém obchodního cestujícího bude následně vyřešen i pomocí počítačové-
ho programu LINGO a dojde tak ke kontrole výsledků získaných Littlovou meto-
dou, případně ke srovnání odchylek.  

Výsledné řešení bude nakonec srovnáno s řešením realizovaných okružních 
jízd pivovaru. Budou srovnány jak počty ujetých kilometrů, tak i využití jednotli-
vých nákladních vozidel. 
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4 Vlastní práce 

4.1 O Pivovaru Litovel 

Praktická část diplomové práce bude realizována ve společnosti Pivovar Lito-
vel, a.s.  Tento subjekt se nachází na adrese Palackého 934 v Litovli. Dle informací 
z obchodního rejstříku je vznik datován 10. května 1994. Z hlediska právní formy 
se jedná o akciovou společnost se základním jměním ve výši 421milionů Kč. Před-
mětem podnikání je kromě pivovarnictví a sladovnictví jako hlavního účelu evido-
vána i hostinská činnost a silniční motorová doprava.  

Jedná se o tradičního výrobce piva s počátkem výroby už v roce 1291. Pivovar 
je součástí pivovarnické skupiny PMS spolu s přerovským Zubrem a hanušovickou 
Holbou. 

4.2 Popis problému 

Náplní diplomová práce je návrh distribučních tras Pivovaru Litovel. Konkrétně 
bude analyzován plán rozvozu piva a o ostatních reklamních předmětů, 
a to v rámci jednoho dne uplynulého roku. Celkem se jedná o 79 objednávek, po-
tažmo odběratelských míst.  

K samotné realizaci optimalizace byla získána následující data: 

 Adresy subjektů, kterým je v daný den objednávka doručována 

 Údaje o objednaném množství (v kilogramech) 

 Vozidla, která byla v daný den k dispozici + jejich nosnost v kilogramech 

Tato data byla pro účely diplomové práce poskytnuta obchodním ředitelem Pivo-
varu Litovel, panem Ing. Tomášem Halouskou. Data bylo nezbytné nejprve připra-
vit k použití. Základním krokem pro následné účely optimalizace bylo vytvoření 
matice vzdáleností. Došlo k vytvoření matice vzdáleností o rozměru 79x79 a cílem 
bylo nejprve najít údaje o vzdálenostech mezi každou dvojicí míst navzájem. 
Pro tento účel jsou na internetu k dispozici plánovače tras, a to např. na serveru 
mapy.cz či maps.google.cz. Měření vzdáleností mezi každou dvojicí adres by tako-
výmto způsobem bylo však velice zdlouhavé, proto byly tyto podklady získány 
z veřejné API společnosti Google, a to pomocí jedné z veřejně dostupných služeb, 
konkrétně Distance Matrix. Tato aplikace umožňuje hledat současně vzdálenosti 
mezi více místy navzájem. Kromě kilometrových vzdáleností poskytuje tato služba 
i informace o časové vzdálenosti mezi danými subjekty. Současně tedy vznikala 
i matice časová.  

4.3 Předpoklady optimalizace 

Optimalizace bude realizována na základě několika předpokladů: 
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 K dispozici je konečný počet vozidel s určitou, předem danou nosností, kterou 
je nutné dodržet (tato vozidla není nutné využít všechny)- to je hlavní omezu-
jící podmínka 

 Nosnost vozidel je zadána v kilogramech 

 Každá objednávka je přepočtena na jednotnou (společnou) jednotku, což jsou 
kilogramy 

 Kilogramy jsou měrnou jednotkou celé optimalizace 

 K dispozici je 21 vozidel s různou nosností 

 Řidiči v areálu pivovaru na začátku směny nakládají zboží a na konci směny 
vykládají prázdné obaly celkem 60 min 

 Každé auto je nakládáno maximálně jednou, tzn. není možné aby se vozidlo 
v průběhu dne do pivovaru vrátilo a naložilo další zboží. 

 Na každé adrese se nakládá maximálně tolik prázdných obalů, kolik odpovídá 
velikosti objednávky 

 Odběratelům je doručena vždy celá objednávka zároveň, nelze doručit objed-
nané množství nadvakrát  

4.4 Tvorba matic 

První krok celé optimalizace spočíval v tvorbě matice vzdáleností a časové matice. 
Jak už bylo řešeno v metodické části, data pro tvorbu matic byla získána prostřed-
nictvím serveru Google API přes aplikaci Distance Matrix.  

4.4.1 Matice vzdáleností 

Tato matice obsahuje vzdálenosti v kilometrech mezi každou dvojicí zkoumaných 
adres a má pro řešení optimalizační úlohy zcela zásadní význam. V praxi bylo po-
stupováno tak, že byl v programu Excel systému Microsoft Office vytvořen seznam 
adres, kopírujících ty subjekty, ke kterým má být ve zkoumaný den doručena ob-
jednávka. Tento seznam byl pomocí funkce „Transponovat“ překlopen i do hori-
zontální polohy a byl tak vytvořen podklad matice pro vkládání vzdáleností. 
Pro vyhledávání samotných vzdáleností v kilometrech bylo k dispozici hned něko-
lik webových aplikací, jako např. mapy.cz, maps.google.cz. Z důvodu zejména úspo-
ry času byla využita aplikace Distance Matrix z veřejné API společnosti Google. Ta-
to aplikace umožňuje vkládat do políčka „destination adress“ více cílových míst na-
jednou, což při rozsahu matice 79 x 79 představuje poměrně výraznou úsporu ča-
su. Byla tedy vytvořena matice vzdáleností v kilometrech. Celá matice je součástí 
volné přílohy na listu Matice vzdáleností. 
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Tab. 3 Matice vzdáleností (ukázka)- v kilometrech 
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Červenka, Svatoplukova 16   47,2 111 56,3 241 6,3 18,4 21,4 

Chornice, Jevíčská 41 47,2   75,5 67,9 216 34,5 31,3 61,5 

Střelice, Střelice 726 111 75,5   162 221 105 124 91,9 

Hanušovice, Pivovarská 261 56,3 67,9 162   219 59,4 39,2 70,3 

Postřižín, Postřižín  241 216 221 219   244 228 258 

Litovel – Rozvad., Rozvadovice 57 6,3 35,4 105 59,4 244   21,5 15,5 

Mohelnice, Družstevní  18,4 31,3 124 39,2 228 21,5   33 

Olomouc, Palackého  21,4 61,5 91,9 70,3 258 15,5 33   

Zdroj: www.maps.googleapis.com 

4.4.2 Časová matice 

Kromě kilometrové matice vzdáleností bylo vhodné sestavit zároveň i časovou ma-
tici, kde jednotkou jsou minuty dojezdu mezi jednotlivými cílovými místy. Postup 
byl stejný jako u matice vzdáleností, celá verze je součástí volné přílohy na listu 
Časová matice. 

http://www.maps.googleapis.com/
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Tab. 4 Časová matice (ukázka)- v minutách 
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Červenka, Svatoplukova 16   41 74 52 171 9 17 20 70 59 

Chornice, Jevíčská 41 41   72 63 156 39 29 45 94 94 

Střelice, Střelice 726 74 72   111 138 69 75 60 104 104 

Hanušovice, Pivovarská 261 52 63 111   167 51 39 56 105 105 

Postřižín, Postřižín  171 156 138 167   175 157 172 225 225 

Litovel – Rozvad., Rozvadovice 57 9 39 69 51 175   15 14 65 65 

Mohelnice, Družstevní  17 29 75 39 157 15   21 70 70 

Olomouc, Palackého  20 45 60 56 172 14 21   56 56 

Ostrava – Mar., Na Hrázi 3228/2 70 94 104 105 225 65 70 56   16 

Ostrava - Hrabůvka, mjr.Nováka  59 94 104 105 225 65 70 56 16   

Zdroj: www.maps.googleapis.com 

4.5 Mayerova metoda 

Po prostudování literatury k řešenému tématu se jako nejlépe vhodná jeví metoda 
Mayerova. Tato metoda byla použita pro samotnou tvorbu okruhů. Její postup 
a teoretická východiska byla popsána v kapitole Mayerova metoda v části Literární 
rešerše. Problém byl řešen v programu Excel. 

4.5.1 Modifikace časové matice 

Ještě než bylo přistoupeno k samotné tvorbě okruhů, muselo dojít k několika úpra-
vám. Bylo nutné zajistit, aby doba jízdy v rámci jednoho okruhu včetně nakládání 
zboží a vykládání prázdných obalů v místě pivovaru, a zároveň i v každém místě 
doručení objednávky nepřesáhla 8 pracovních hodin. Aby mohla být tato podmín-
ka zajištěna, bylo potřeba modifikovat časovou matici. 

Časovou matici bylo nutné upravit o čas, který řidiči rozvážející pivo a obslu-
hující dané vozidlo stráví vykládkou objednávky a nakládáním prázdných obalů. 

http://www.maps.googleapis.com/
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Pro tento účel byla zjištěna průměrná doba vykládky, a to na jeden kilogram zboží. 
Touto konstantou byl následně vynásoben objem objednávky na každé adrese 
a byl získán přibližný čas strávený v tomto místě. Vypočtený čas byl následně při-
počten k jednotlivým řádkům časové matice. Tímto krokem byla matice připravena 
takovým způsobem, že už následně nemusel být zohledňován čas strávený u kaž-
dého subjektu zvlášť, jelikož tento čas už byl v matici přímo zakomponován. Tento 
krok usnadňuje další zpracování dat. Průměrná doba vykládání zboží a nakládání 
obalů byla konzultována přímo s řidičem vozidla, nejmenovaným zaměstnancem 
Pivovaru Litovel. Kromě přibližných časů byla zjištěna i informace o způsobu vy-
kládání zboží a nakládání prázdných obalů. Odběratelé, kterým je doručována ob-
jednávka přesahující 5 tun, obvykle disponují vysokozdvižným vozíkem, jelikož 
vykládka takovéhoto objemu zboží ručně by byla jak časově, tak i fyzicky velice 
náročná. Proto bylo při přepočtech k tomuto faktu přihlíženo. Využity byly násle-
dující přepočty: 

 Objem objednávky < 5 tun: 0,025 x objem objednávky ( v kilogramech) 

 Objem objednávky > 5 tun: 0,0034 x objem objednávky (v kilogramech) 

Pomocí prvního vzorce byly vypočteny časy strávené v místě vykládky při objemu 
objednávky menším než 5 tun. Následující tabulka znázorňuje výřez (ukázku) 
ze základní verze časové matice.  

Tab. 5 Časová matice- ukázka základní verze ( v minutách) 
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Červenka, Svatoplukova 16   41 74 52 171 9 17 20 70 59 

Chornice, Jevíčská 41 41   72 63 156 39 29 45 94 94 

Střelice, Střelice 726 74 72   111 138 69 75 60 104 104 

Hanušovice, Pivovarská 261 52 63 111   167 51 39 56 105 105 

Postřižín, Postřižín  171 156 138 167   175 157 172 225 225 

Litovel – Rozv., Rozvadovice 57 9 39 69 51 175   15 14 65 65 

Mohelnice, Družstevní  17 29 75 39 157 15   21 70 70 
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Olomouc, Palackého  20 45 60 56 172 14 21   56 56 

Ostrava – Mar., Na Hrázi 3228/2 70 94 104 105 225 65 70 56   16 

Ostrava – Hrab.,mjr.Nováka  59 94 104 105 225 65 70 56 16   

Zdroj: www.maps.googleapis.cz 

Druhý vzorec zajistil vypočtení časů v místě vykládky při objemu objednávky pře-
sahujícím 5 tun. V tabulce níže lze vidět rozdílná čísla, která jsou vzhledem 
k základní verzi matice zvýšená o vypočtené konstanty.  

Tab. 6 Časová matice- ukázka modifikované verze (v minutách) 
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Červenka, Svatoplukova 16   48 81 59 178 16 24 27 77 66 

Chornice, Jevíčská 41 49   80 71 164 47 37 53 102 102 

Střelice, Střelice 726 106 104   143 170 101 107 92 136 136 

Hanušovice, Pivovarská 261 134 145 193   249 133 121 138 187 187 

Postřižín, Postřižín  251 236 218 247   255 237 252 305 305 

Litovel – Rozvad., Rozvadovice 57 15 45 75 57 181   21 20 71 71 

Mohelnice, Družstevní  20 32 78 42 160 18   24 73 73 

Olomouc, Palackého  66 91 106 102 218 60 67   102 102 

Ostrava – Mart., Na Hrázi 3228/2 110 134 144 145 265 105 110 96   56 

Ostrava – Hrab., mjr.Nováka 1392 92 127 137 138 258 98 103 89 49   

Zdroj: www.maps.googleapis.cz 

V konečném výsledku tedy existují dvě matice. Kompletní verze těchto dvou matic 
jsou součástí volné přílohy na listu Časová matice. Základní verze této matice popi-
suje čas dojezdu mezi každou dvojicí míst, modifikovaná verze zahrnuje kromě 
času dojezdu i čas vykládky zboží a nakládky prázdných obalů. Je třeba zmínit, 
že modifikovaná verze časové matice je vytvořena pouze na základě zprůměrova-
ného odhadu a reálné časy vykládky a nakládky se mohou lišit. To zejména 

http://www.maps.googleapis.cz/
http://www.maps.googleapis.cz/
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z důvodu odlišných podmínek a požadavků při skládání zboží. Řidiči totiž musí 
na některých místech skládat zboží až sklepa, na jiných místech ho mohou složit 
jen ke skladu a díky tomu může být i při stejném objemu objednávky na dvou mís-
tech doba skládání různá a někdy i značně odlišná. Pro účely optimalizace bylo 
však nezbytné vytvořit z těchto skutečností průměr.  

4.5.2 Přiřazení vozidel 

Jednou z omezujících podmínek tvorby okruhů je struktura vozového parku. Jak už 
bylo řečeno, pivovar má k dispozici určitý konečný počet vozidel s různou nosnos-
tí. Vozový park má tedy heterogenní povahu a tato skutečnost musí být do řešení 
nezbytně zahrnuta. Postup je takový, že v seznamu objednávek, kde jsou informace 
o adrese a příslušném požadavku (objemu objednávek), je nutné nejprve vyhledat 
ty adresy, ke kterým náleží vysoký objem objednávek. V případě zkoumaného 
a optimalizovaného dne vzhledem ke struktuře vozidel se jednalo o objednávky 
přesahující 9900 kilogramů. Dále byla vyfiltrována ta vozidla, jejichž nosnost pře-
sahuje 9900 kilogramů. Takto vzniklý seznam adres s objednávkou a vozidel musel 
být přiřazen k co nejvhodnějším vozidlům. Co se týče např. objednávky na adrese 
Komenského 35, Přerov, kde objem objednávky přesahoval 27 000 kilogramů, mu-
selo být automaticky přiřazeno jediné vozidlo, které má nosnost vyšší jak 27 000 
kilogramů (tzn. vozidlo s nosností 30 000 kilogramů). V tabulce níže je již prove-
deno přiřazení jednotlivých objednávek a míst k příslušným vozidlům.  

Tab. 7 Přiřazení míst s vysokým požadavkem objednávek k vozidlům 

SPZ 
Nosnost 
(v kg) Místa s objednávkou nad 9900 kg 

Hmotnost ob-
jednávky v kg 

4M27066 10 080 Střelice, Střelice 726 9865,67 

6T30917 24 000 Postřižín, Postřižín  23729 

4M62177 26 000 Ostrava - Martinov, Na Hrázi 3228/2 11738 

5MO8084 26 400 Velká Bystřice, Olomoucká  791 10576,92 

1M60368 27 000 Hanušovice, Pivovarská 261 24353,435 

4M87232 30 000 Přerov, Komenského 35 27196,928 

Zdroj: vlastní práce (na základě podkladu interních dat Pivovaru Litovel) 

4.5.3 Tvorba okruhů 

Tvorba okruhů byla prováděna na základě matice vzdáleností, protože cílem je 
minimalizace počtu ujetých kilometrů. Postup byl takový, že byla nejprve nalezena 
adresa nacházející se co nejdál od pivovaru, tedy v řádku odpovídajícím vzdálenos-
tem od pivovaru byla nalezena maximální hodnota, tzn. kilometrová vzdálenost 
od pivovaru. Ukázka takovéhoto výběru je zobrazena na obrázku níže. 
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Tab. 8 Tvorba okruhu (výřez z matice vzdáleností- v km) 
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Brno - Vinohrady, Žarošická 30 181 75,5 92,7 81,6 211 101 74,8 72,8 124 

Břeclav, tř.1.máje 2 236 131 148 137 255 157 130 128 180 

Brno - Žabovřesky, Stránského 28 179 73,5 90,7 79,6 209 99,3 72,8 70,8 122 

Šumperk, Lidická 3047 172 61,2 43,3 62,3 251 28,1 61,8 63,7 7,9 

Velká Bystřice, Olomoucká  791 100 8,2 28,8 11,5 292 32,6 8,7 10,2 60,6 

Přerov, Komenského 35 102 23,7 47,1 26,9 284 55,8 23,2 27,4 78,9 

Litovel, Palackého 934 129 20,2 1,9 20,6 295 10,2 20,8 20,1 35,2 

Zdroj: www.maps.googleapis.com 

Nejvzdálenější místo se nachází na adrese Tyršova 236 v Jílovém u Prahy. Bylo 
zkontrolováno, zda se tato adresa s objednávkou nenachází v tabulce s rozdělením 
velkého objemu objednávek k příslušným vozidlům, tedy v tabulce č. 7. Tímto kro-
kem bylo zjištěno, že ve zmiňované tabulce tato adresa není, a tím pádem pro tohle 
místo zatím není zvoleno žádné z vozidel. Byla proto vyhledána hmotnost objed-
návky, kterou je nezbytné dovést na tuto adresu.  

Tab. 9 Zjištění hmotnosti objednávky 

Adresa subjektu Hmotnost objednávky (v kg) 

Olomouc - Holice, Týnecká 65 2880,0000 

Přerov, Komenského 35 898,1280 

Zubří, Hlavní 161,6500 

Jílové u Prahy, Tyršova 236 968,1500 

Uničov, Pivovarská 78 134,0500 

Olomouc, Lesní 2 639,0500 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

V tomto momentě jsou k dispozici informace o objemu objednávky, a vzdálenosti 
z místa dodání do místa objednání. Lze konstatovat, že objem objednávky ještě 
nezaplňuje kapacitu ani toho nejmenšího vozidla (viz. příloha B). Dále je třeba za-

http://www.maps.googleapis.com/
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jistit, aby doba jízdy do určeného místa včetně nakládky a vykládky zboží nepře-
sáhla 8 pracovních hodin, přičemž nakládka zboží v pivovaru a vykládka prázd-
ných obalů na konci směny trvá celkově přibližně 60 minut. To znamená, že zbývá 
k dispozici 480-60= 420 minut. Následuje tedy zjištění časové náročnosti pro zatím 
zvolený okruh. Proto je v modifikované matici ve sloupci patřícímu Pivovaru Lito-
vel vyhledán řádek odpovídající adrese Tyršova 236, Jílové u Prahy. Tento čas už 
zahrnuje i dobu vykládky zboží a nakládky obalů.  

Tab. 10 Časová kontrola (výřez z modifikované časové matice- v minutách) 
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Olomouc, Zikova 1 76 75 69 22 62 94 60 66 27 39 36 

Litovel, Vítězná  102 100 92 46 84 116 83 67 56 64 30 

Olomouc-Holice,Týnecká 65 104 102 96 44 89 120 87 87 53 67 57 

Jílové u Prahy, Tyršova 236 241 239 153 189 154 176 152 223 195 190 199 

Uničov, Pivovarská 78 87 85 77 29 70 101 68 37 38 49 16 

Olomouc, Lesní 2 76 74 70 24 62 94 61 68 29 38 37 

Zdroj: www.maps.googleapis.com 

Cesta zpátky do Pivovaru trvá dalších 175 minut, to znamená celkem 199+175= 
374 minut. Časová kapacita tedy není zatím vyčerpána, zbývá posledních 46 (mi-
nut). Proto je proveden další výběr a to tak, že se na listu Matice vzdáleností vyhle-
dá řádek s adresou Jílové u Prahy, Tyršova 236 a v tomto řádku se vyhledá hodnota 
minimální. Tato hodnota odpovídá adrese Postřižín. Po přičtení objemu objednáv-
ky lze vybrat jedno z vozidel, a zároveň kapacita ještě není zaplněna. Po kontrole 
časové ale nastává problém, jelikož celková časová vzdálenost Litovel → Jílové 
u Prahy → Postřižín → Litovel překračuje 420 minut, které jsou k dispozici. Místo 
Postřižín tedy do tohoto okruhu zařadit nelze. Druhým nejbližším místem vzhle-
dem k adrese Tyršova 236, Jílové u Prahy je Šenov u Nového Jičína. Zařazení tohoto 
místa do okruhu už by ale také překročilo kapacitu 420 minut. Tento okruh bude 
na proto uzavřen. První okruh zahrnuje následující trasy: 

 

http://www.maps.googleapis.com/
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Pivovar Litovel → Jílové u Prahy → Pivovar Litovel 

 
Dále pokračuje výběr vhodného vozidla. Jak už bylo řečeno, k dispozici je 21 vozi-
del s různou nosností, přičemž 6 vozidel s nejvyšší nosností už bylo přiřazeno 
k jiným oblastem. Při volbě vozidla je postupováno z části intuitivně, musí být zo-
hledněn objem objednávky, vzdálenost od pivovaru a na základě toho pak provést 
rozhodnutí, které vozidlo je pro danou trasu nejvhodnější. Vzhledem ke hmotnosti 
objednávky bylo k okruhu přiřazeno vozidlo s nejnižší hmotností: 

Tab. 11 Výběr vozidla k okruhu č. 1 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

4M97272 1 800 968,1500 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

První okruh včetně přiřazení auta je vyřešen. Následuje tvorba druhého okruhu. 
Postupováno je tak, že je v matici vzdáleností v řádku (sloupci) připadající Pivova-
ru Litovel vyhledáno nejvzdálenější místo, které ještě do okruhu nebylo zařazeno. 
Zvolené místo se nachází na adrese Postřižín.  

Tab. 12 Tvorba okruhu (výřez z matice vzdáleností- v km) 
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Brno - Vinohrady, Žarošická 30 94,8 68 19,5 144 241 88,9 106 75,3 160 

Břeclav, tř.1.máje 2 150 124 69,6 199 285 144 162 131 216 

Brno - Žabovřesky, Stránského 28 93,5 69 17,5 142 239 86,9 104 73,3 158 

Šumperk, Lidická 3047 35,4 56 150 16,1 240 47,5 28 58,9 152 

Velká Bystřice, Olomoucká  791 30,9 71 106 79,8 321 25 42,6 9,9 79,8 

Přerov, Komenského 35 49,2 89,3 98,6 98,1 314 43,3 60,9 32,6 81,6 

Litovel, Palackého 934 4 32,6 108 55,3 240 2,9 17,4 17,9 111 

Zdroj: www.maps.googleapis.com 

V dalším kroku je zjištěno, že podle tabulky č. 7 už je pro tuto adresu zvoleno vozi-
dlo s nosností 24 000 kilogramů, přičemž je kapacita vozidla téměř naplněna. Při 

http://www.maps.googleapis.com/
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časové kontrole podle modifikované časové matice a podle klasické matice je zjiš-
těno, že i časová kapacita je naplněna: 244 minut trvá cesta z pivovaru do Postřiží-
na včetně vykládání zboží a nakládání prázdných obalů a 164 minut pak trvá cesta 
zpět do Litovle. Celkově je tedy vyčerpáno téměř celých 420 minut 
(244+164=408). Okruh vypadá následovně: 

 

Pivovar Litovel → Postřižín → Pivovar Litovel 

 
Přiřazeno je vozidlo: 

Tab. 13 Výběr vozidla k okruhu č. 2 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

6T30917 24000 23729 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel  

Dalším 159 kilometrů od pivovaru vzdáleným místem je subjekt nacházející se 
na adrese Oblekovice 75, Znojmo- Oblekovice. Ten bude zařazen do třetího okruhu. 
Jelikož se v Oblekovicích nachází ještě další subjekt vzdálený 0,3 kilometrů, ke kte-
rému je třeba doručit objednané zboží, zařadí se tato adresa – Oblekovice 344, 
Znojmo- Oblekovice na další pozici do vznikajícího distribučního okruhu. 
Z Oblekovic vede nejkratší trasa do Znojma, kde jsou v rámci okruhu navštíveny 
všechny znojemské subjekty a okružní jízda pokračuje do Jaroslavic. Průběžně je 
kontrolován jak čas, který zbývá k dispozici, tak i celková hmotnost zboží. 
V Jaroslavicích okruh končí a přiřazeno je vozidlo s nosností 6200 kilogramů. 

 

Pivovar Litovel → Oblekovice 75, Znojmo- Oblekovice → Oblekovice 344, Znojmo- 
Oblekovice → Přímětická 1753/36, Znojmo → Pražská 72, Znojmo → Jaroslavice → 
Pivovar Litovel 

Tab. 14 Výběr vozidla okruhu č. 3 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

2M75644 6200 5811,95 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Další nejvzdálenější místa dosud nezařazená do žádného z okruhů, se nalézají 
v Jihomoravském kraji.  Jedná se o subjekty v Brně a dále v Břeclavi.  
 

Pivovar Litovel → tř. 1. Máje 2, Břeclav →Národních hrdinů  278/22, Břeclav → 
Padělek 543, Břeclav → Stránského 28, Brno – Žabovřesky → Žarošická 30, Brno – 
Vinohrady → Okružní 33, Brno – Lesná → Pivovar Litovel 
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Další okruh tedy pokrývá tyto zmíněné oblasti a k nim nejlépe náleží vozidlo 
s nosností 7 698 kilogramů. Volba vozidla byla v mnohých případech nejtěžším 
částí strategie.  

Tab. 15 Výběr vozidla k okruhu č. 4 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

4M27055 7698 6747,48 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Pátý okruh povede do oblasti Ostravska. Tento okruh pokrývá jak samotné město 
Ostrava, tak i další severovýchodní města jako Český Těšín, Havířov, Bohumín 
a Frýdek- Místek.  

 

Pivovar Litovel → Jablunkowská, Český Těšín  → Dělnická, Havířov  → mjr.Nováka 
1392/1A, Ostrava - Hrabůvka → Na Hrázi 3228/2, Ostrava - Martinov → 9.května 
1199, Bohumín → Horymírova 580, Frýdek-Místek → Pivovar Litovel 

 
Při počátečním rozřazování vozidel pro adresy s vysokou hmotností objednávek už 
bylo pro Ostravu zvoleno vozidlo s nosností 26 000 kilogramů. Proto byl tento 
okruh tvořen tak dlouho, dokud nebyla buď zaplněna kapacita vozidla, nebo vy-
čerpán čas (420 minut), který je k dispozici.  

Tab. 16 Výběr vozidla k okruhu č. 5 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

4M62177 26000 15729,35 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Šestý okruh začíná a zároveň i končí na adrese 736, a to z toho důvodu, že je zapl-
něna jak kapacita vozidla, které bylo k této objednávce přiřazeno hned na začátku, 
tak i disponibilní čas.  

 

Pivovar Litovel → Střelice 726, Střelice → Pivovar Litovel 

 

Tab. 17 Výběr vozidla k okruhu č. 6 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

4M27066 10080 9865,67 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Na adrese Hlavní, Zubří vzdálené téměř 100 kilometrů od pivovaru, začíná sedmý 
okruh. Do okruhu je kromě okolních míst jako např. Lipník nad Bečvou, Hranice, 
Valašské Meziříčí zařazen i subjekt s nejvyšší hmotností objednaného množství 
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nacházející se na adrese Komenského 35, Přerov. Této adrese bylo na začátku ře-
šení přiřazeno vozidlo s nosností 30 000 kilogramů.  

 

Pivovar Litovel →  Komenského 35, Přerov →  Hranická 1443, Lipník nad Bečvou → 
Žáčkova 1, Hranice → Masarykova 406/4, Valašské Meziříčí → Hlavní, Zubří  → 
nábř.Duk. hrdinů 2306, Rožnov pod Radhoštěm → Dukelská, Šenov u Nového Jičína 
→ Pivovar Litovel 

Tab. 18 Výběr vozidla k okruhu č. 7 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

4M87232 30000 29841,91 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Osmá oblast, do které je přepravována objednávka piva, začíná na Jesenicku. Dle 
vyhledávání minimálních vzdáleností z jednotlivých míst v matici vzdáleností jsou 
do tohoto okruhu postupně kromě Jeseníku přiřazena i města Šumperk, Zábřeh, 
Sudkov a Nemile.  

Pivovar Litovel → Janáčkova 760/4, Jeseník → Bezručova 651/6a, Jeseník  → Lidic-
ká 3047, Šumperk → Sudkov 272, Sudkov → Leštinská, Zábřeh  → Lupěné 33, Ne-
mile → Pivovar Litovel 

Tab. 19 Výběr vozidla k okruhu č. 8 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

1M84470 9900 9544,65 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Devátý okruh pokrývá oblast Mohelnice a Boskovic.  Do okruhu bylo postupným 
řešením zařazeno celkem deset odběratelských míst. 

 

Pivovar Litovel → Lomnice 69, Lomnice → Chrudichromská 504, Boskovice → Je-
víčská 41, Chornice → Družstevní, Mohelnice → Sadová 152/11, Mohelnice → Dolní 
krčmy 603, Mohelnice → 1.máje 1, Mohelnice → Moravičany, Moravičany → Luka-
vice 31, Lukavice 31 → Pivovar Litovel 

Tab. 20 Výběr vozidla k okruhu č. 9 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

2M02606 8016 6653,07 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

V rámci desátého okruhu bude obsloužen odběratel na Vyškovsku, následně bude 
dopravena objednávka do Lešan a na dvě místa v Litovli.  
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Pivovar Litovel → Křečkovská 14, Vyškov →  Lešany 179, Lešany →  Rozvadovice 
57, Litovel - Rozvadovice → Palackého 905, Litovel → Vítězná, Litovel → Pivovar 
Litovel 
 

Tab. 21 Výběr vozidla k okruhu č. 10 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

3M54030 9500 9450,08 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Pro okruh číslo 11, kam byl zařazen odběratel v Hanušovicích, už bylo na začátku 
Mayerovy metody přiřazeno vozidlo s druhou nejvyšší nosností. Okruh byl násled-
ně dokončen tak, aby byla co nejefektivněji pokryta kapacita vozidla za dodržení 
časových podmínek.  
 

Pivovar Litovel → Pivovarská 261, Hanušovice → Libina 83, Libina → Libina 18, 
Libina → Rýmařovská 408, Dlouhá Loučka → U pošty 9, Dlouhá Loučka → 9.května 
196, Dlouhá Loučka → Sokolská 44, Dlouhá Loučka → Paseka 260, Paseka → Šum-
vald 150, Šumvald → Pivovar Litovel 
 

Tab. 22 Výběr vozidla k okruhu č. 11 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

1M60368 27000 26546,225 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Dvanáctým okruhem je obsluhována oblast Uničova a Šumperka. Objednávka je 
doručována celkem pěti odběratelům. 
 

Pivovar Litovel → Vítězná 6, Šumperk → Pivovarská 78, Uničov → Masarykovo ná-
městí 18, Uničov → gen.Svobody 1371, Uničov → Medlov 169, Medlov → Pivovar 
Litovel 
 

Tab. 23 Výber vozidla k okruhu č. 12 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

3M45281 5200 4721,868 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Při tvorbě předposledního okruhu už zbývalo pár posledních míst, zbývající odbě-
ratelé byly obslouženi v rámci jiných okruhů.  
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Pivovar Litovel  → Revoluční 9, Šumperk → ČSA 34, Šternberk → Uničovská 64, 
Šternberk → Jívavská, Šternberk → Horní náměstí 49/4, Šternberk → Dalov 71, 
Šternberk - Dalov → Rýmařovská 162, Ryžoviště → Litovel, 1.máje 665 → Pivovar 
Litovel 
 

Tab. 24 Výběr vozidla k okruhu č. 13 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

3M67173 9500 8905,14 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Poslední okruh pokrývá Olomouc, Velkou Bystřici, Pňovice a Červenku.  
 

Pivovar Litovel → Olomoucká  791, Velká Bystřice →  Rooseveltova 100, Olomouc 
→ Hynaisova 11, Olomouc → Lesní 2, Olomouc → Horní Lán 9, Olomouc → Týnecká 
65, Olomouc- Holice → Zikova 1, Olomouc → Palackého, Olomouc → Pňovice 81, 
Pňovice → Svatoplukova 16, Červenka → Pivovar Litovel 
 

Tab. 25 Výběr vozidla k okruhu č. 14 

SPZ Nosnost (v kg) Celková hmotnost objednávek (v kg) 

5M08084 26400 23891,26 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

4.6 Littlova metoda 

Všechna místa jsou v tomto okamžiku zařazena do jednotlivých okruhů. Toto 
rozřazení bylo provedeno Mayerovou metodou. Následuje stanovení pořadí jed-
notlivých míst v rámci okružní jízdy. Jedná se o řešení klasického okružního pro-
blému, pro které lze využít jednu z metod zmiňovaných v části Literární rešerše.  

Pro sestavení pořadí byla zvolena Littlova metoda, která umožňuje seřadit 
jednotlivá místa v okruhu tak, aby celkový ujetý počet kilometrů byl minimální.  

Přesný postup bude prezentován na jednom ze čtrnácti vzniklých okruhů. By-
la zvolena následující okružní trasa: 

 

Pivovar Litovel → Janáčkova 760/4, Jeseník → Bezručova 651/6a, Jeseník  → Lidic-
ká 3047, Šumperk → Sudkov 272, Sudkov → Leštinská, Zábřeh  → Lupěné 33, Ne-
mile → Pivovar Litovel 

 
Východiskem pro řešení je sestavení matice vzdáleností mezi jednotlivými místy 
okruhu a samotným pivovarem. Vznikne tak matice o velikost 7 x 7. Z důvodu 
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úspory místa s ohledem na textový rozsah adres budou tyto adresy nahrazeny 
pro účel Littlovy metody čísly, a to následovně: 

1  Leštinská, Zábřeh   
2  Lupěné 33, Nemile 
3  Sudkov 272, Sudkov 
4  Janáčkova 760/4, Jeseník 
5  Bezručova 651/6a, Jeseník 
6  Lidická 3047, Šumperk 
7  Palackého 934, Litovel (Pivovar Litovel) 

Tab. 26 První krok Littlovy metody 

 1 2 3 4 5 6 7 ai 

1 
 - 5 6,8 59 61,4 15 28,9 5 

2 
5 -  10,6 59,8 63,8 18,8 31,3 5 

3 
6,8 10,6 -  53,7 54,4 7,9 35,2 6,8 

4 
59 59,8 53,7 -  2,7 46,3 78,9 2,7 

5 
61,4 63,8 54,4 2,7  - 47 79,5 2,7 

6 
15 18,8 7,9 46,3 47  - 43,4 7,9 

7 
28,9 31,3 35,2 78,9 79,5 43,4  - 28,9 

bj 
     1,1 23,9  

Zdroj: matice vzdáleností (viz. volná příloha, list Matice vzdáleností) 

Je vypočítána hodnota Z0, jako suma všech řádkových a sloupcových konstant. 
O tuto hodnotu klesne hodnota účelové funkce libovolného přípustného řešení 
při odečtení transformačních konstant. Součet řádkových konstant je roven 59 
a suma sloupcových konstant rovná se 25. Hodnotu Z0 udává jejich prostý součet: 
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Tab. 27 Druhý krok Littlovy metody 
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Zdroj: vlastní výpočty z matice vzdáleností 

Následuje vypočtení hodnoty Φi,j pro všechna políčka s nulovou redukovanou saz-
bou (tj. políčka, kde ci,j=0). Tato políčka se nachází vždy vlevo v buňce a jsou zvý-
razněna větší velikostí písma. Konkrétně v případě buňky znázorňující trasu 
z místa 1 do místa dva je postupováno tak, že v řádku č. 1 je vybrána minimální 
hodnota 0 a k této hodnotě je přičtena minimální hodnota ze sloupce č. 2, což je 
číslo 2,4.  Po vypočtení všech hodnot Φi,j je vybrána ta, která má maximální hodno-
tu. V případě, že je v matici maximálních hodnot víc, pak lze pro zařazení do okru-
hu zvolit kteroukoliv z nich. To je právě případ výše uvedené matice. Nachází se 
v ní dvě stejné maximální hodnoty 81,6. Dle postupu lze zvolit kteroukoliv z nich, 
byla proto vybráno pole vedoucí z místa 4 do místa 5. Znamená to, že první fáze 
hledaného optima okružní jízdy povede z adresy Janáčkova 760/4, Jeseník do mís-
ta Bezručova 651/6a, Jeseník: 
 

4 → 5 
 

Poté je vypočtena hodnota účelové funkce  při nezařazení cesty 4 → 5 do okru-

hu. Hodnotu této účelové funkce lze získat součtem hodnot  a Φmax: 
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Díky tomuto výpočtu je pak možné v dalším kroku Littlovy metody ověřit, zda pro-
běhlo správné zařazení konkrétních míst do okružní jízdy. Ověření probíhá tak, že 
porovnáváme hodnotu  a hodnotu . Pokud je hodnota menší  než , 

nebo je této hodnotě rovna, pak byla do úseku daná místa zařazena správně. Hod-
nota  odpovídá hodnotě předchozí účelové funkce, tedy , zvýšenou o součet 

všech nových řádkových i sloupcových transformačních konstant.  
Následuje vynechání čtvrtého řádku a pátého sloupce redukované matice 

vzdáleností. Dalším nutným krokem je zakázání protisměrné jízdy mezi místy ur-
čujícími první etapu, tedy do buňky příslušející pátému řádku a čtvrtému sloupci je 
vepsán symbol „ “. Takto dojde k vyloučení průjezdu mezi už zařazeními místy. 
V řádku č. 5 a ve sloupci č. 6 chyběla nulová sazba, proto musely být odečtena 
transformační konstanty, které jsou uvedeny ve sloupci ai a bj. Součtem těchto kon-
stant je získána suma 81,6 (43,2+38,4). V tomto momentě lze zjistit hodnotu : 

 

 

 

 
Hodnoty jsou si rovny, což znamená, že zařazení míst do okruhu proběhlo správně.  
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Tab. 28 Třetí krok Littlovy metody 
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Zdroj: vlastní výpočty dle matice vzdáleností 

Pro všechna pole s nulovou redukovanou sazbou je nezbytné znovu vypočítat hod-
noty Φi,j a určit z nich tu maximální. Tato maximální hodnota v tabulce 28 odpoví-
dá opět dvěma buňkám a má velikost 8,5. To znamená, že opět je možné zvolit li-
bovolnou z nich. Další etapa okružní jízdy povede z místa číslo 5 do místa číslo 6. 
Vzniká tak následující trasa. 

4 → 5 → 6 
 

Tato trasa vede z adresy adresy Janáčkova 760/4, Jeseník přes Bezručovu 651/6a, 
Jeseník až na ulici Lidickou 3047 v Šumperku. Dále je opět vypočtena hodnota úče-
lové funkce  při nezařazení cesty 5 → 6 do okruhu: 

 

Následuje vynechání pátého řádku a šestého sloupce v redukované matici vzdále-
ností. Nezbytným krokem je zakázání protisměrné jízdy a ostatních zakázaných 
jízd, které by mohly způsobit předčasné uzavření okruhu. Do všech buněk odpoví-
dajícím těmto jízdám je vepsán symbol „ “, jak už tomu bylo v předešlé části.  

Opět je nutné zkontrolovat, zda se v každé řadě (řádku i sloupci) vyskytují nu-
lové sazby. Ve sloupci číslo 4 nulová sazba chybí, proto je od tohoto sloupce ode-
čtena transformační konstanta o hodnotě 8,5. Vypočtené sazby redukované matice 
jsou opět znázorněny v následující tabulce. Je třeba zamezit předčasnému uzavření 
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okruhu, tzn. vložit symbol nekonečna do políčka odpovídajícímu cestě z místa č. 6 
do místa č. 4. 

Tab. 29 Čtvrtý krok Littlovy metody 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
ai 

 
1 

 
- 

0 

2,4 
1,8 

 
7,1 

 

0 

2,4 
 

 
2 

0 

2,4 
 

- 
5,6 

 
7,9 

 
2,4 

 
 

 
3 

0 

3,8 

3,8 
 

 
- 

0 

3,1 

4,5 

  

 
6 

7,1 
 

10,9 
 

0 

8,9 
 

11,6 
 

 

 
7 

0 

2,4 

2,4 
 

6,3 
 

3,1 
 

 
- 

 
 

 
bj 

   8,5 
 

 
 

 

Zdroj: vlastní výpočty z matice vzdáleností 

V tomto momentě lze vypočítat hodnotu : 

 

 

 

Výše vypočtené hodnoty se rovnají, tím pádem se jednalo o správné zařazení míst 
do okružní jízdy. Pokračuje opět vypočtení hodnot Φi,j a následuje zjištění maxi-
mální hodnoty. Tentokrát se tato hodnota (8,9) objevila v buňce odpovídající trase 
z místa č. 6 do místa č. 3. Okruh tedy v tomto momentě vypadá následovně: 

4 → 5 → 6 → 3 
Vypočte se hodnota : 

 

Dále je z matice vyškrtnut řádek č. 6 a sloupec č. 3 a vzniká opět redukovaná mati-
ce, ve které je třeba zajistit nulovou sazbu v každé řadě. K tomu je třeba od sloupce 
č. 4 odečíst transformační konstantu ve výši 3,1. Výsledné hodnoty reprezentuje 
matice v tabulce 30. 
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Tab. 30 Pátý krok Littlovy metody 

 
 

 
1 

 
2 

 
4 

 
7 

 
ai 

 
1 

 
- 

0 

2,4 
4 

 

0 

2,4 
 

 
2 

0 

2,4 
 

- 
4,8 

 
2,4 

 
 

 
3 

0 

3,8 

3,8 
  

4,5 

  

 
7 

0 

0 

2,4 
 

0 

4 

 
- 

 
 

 
bj 

  3,1 
 

 
 

 

Zdroj: vlastní výpočty z matice vzdáleností 

Pro ověření správnosti řazení míst v okruhu je potřeba vypočítat hodnotu : 

 

 

 

Hodnota  je menší než , což potvrzuje správný postup při tvorbě okružní 

jízdy.  
Vypočtením Φi,j došlo k odhalení maximální hodnoty ve výši 4, a tím k určení další 
trasy okružní jízdy. Trasa po pátém kroku Littlovy metody vypadá takto:  

7 → 4 → 5 → 6 → 3 
 
Do okruhu už chybí zařadit poslední dvě místa. Dále je opět vypočtena hodnota 
účelové funkce  při nezařazení cesty 7 → 4 do okruhu: 

 

Z matice dojde k vyřazení řádku č. 7 a sloupce č. 4. Musí být zajištěno i předčasné 
uzavření okruhu, a to vložením symbolu nekonečna do pole znázorňujícího cestu 
z místa č. 3 do místa č. 7. Nově redukovaná matice má níže uvedenou podobu: 
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Tab. 31 Šestý krok Littlovy metody 

 
 

 
1 

 
2 

 
7 

 
ai 

 
1 

 
- 

0 

3,8 
0 

2,4 
 

 
2 

0 

2,4 
 

- 
2,4 

 
 

 
3 

0 

3,8 

3,8 
   

 
bj 

   
 

 

Zdroj: vlastní výpočty z matice vzdáleností 

Tentokrát se ve všech řádcích i sloupcích vyskytují nulové sazby, tím pádem se 
nemusí odečítat žádné transformační konstanty. Rovnou lze určit hodnotu účelové 
funkce : 

 

 

 

Opět došlo k ověření správnosti zařazení do okruhu. Dále byly vypočteny hodnoty 
Φi,j a vzniká zase situace, kdy si lze vybrat ze dvou možných cest pro zařazení 
do okruhu. Zvolena byla trasa vedoucí z místa 3 do místa 1. Okruh už je téměř 
kompletní, zbývá zařazení poslední adresy. Okruh vypadá takto: 

7 → 4 → 5 → 6 → 3 → 1 
Je vypočtena hodnota : 

 

Matice je redukována, a to tak, že je odstraněn řádek č. 3 a sloupec č. 1. 
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Tab. 32 Sedmý krok Littlovy metody 

 
 

 
2 

 
7 

 
ai 

 
1 

0 

   

 
2 

 
- 

0 
 

2,4 

 
bj 

  
 

 

Zdroj: vlastní výpočet z matice vzdáleností 

V tomto momentě lze opakovaně vypočíst hodnotu účelové funkce, tentokrát : 

 

 

 

Na základě výpočtů lze konstatovat, že proběhlo korektní zařazení míst do okruhu. 
V tabulce 32 lze vidět, že už jsou možné pouze dvě trasy. Obě trasy mohou být 
v tomto momentě zařazeny do okruhu. Okružní jízda má tedy následující posloup-
nost: 

7 → 4 → 5 → 6 → 3 → 1 → 2 
 

Celý okruh vypadá v reálu takto: 
 

Pivovar Litovel → Janáčkova 760/4, Jeseník (78,9 km) → Bezručova 651/6a, Jese-
ník (2,7 km) → Lidická 3047, Šumperk (47 km) → Sudkov 272, Sudkov (7,9 km) → 
Leštinská, Zábřeh (6,8 km) → Lupěné 33, Nemile (5 km) → Pivovar Litovel (31,3 
km) 

 
Hodnota účelové funkce je rovna 179,6, což odpovídá kilometrovému výpočtu celé 
trasy. Tento fakt si lze uvěřit i prostřednictvím matice vzdáleností, jejíž hodnoty 
jsou uvedeny ve výčtu reálného okruhu za nad tímto textem za každou adresou 
a dávají v součtu hodnotu 179,6 kilometrů.  

Dle výše popsané vzorové úlohy byly pomocí Littlovy metody vyřešeny a na-
vrženy trasy s konkrétním zařazením distribučních míst pro všechny okruhy. Tyto 
trasy jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Tab. 33 Optimalizace všech okruhů pomocí Littlovy metody 

Číslo 
okru-

hu 
Okruhy s pořadím zařazených míst 

Kilometrové 
vyčíslení 
okruhu 

1 
Pivovar Litovel → Jílové u Prahy (295 km)→ Pivovar Litovel (295 
km) 

590,0 km 

2 Pivovar Litovel → Postřižín (240 km) → Pivovar Litovel (240 km) 480,0 km 

3 

Pivovar Litovel → Přímětická 1753/36, Znojmo (158 km)→ Pražská 
72, Znojmo (0,9 km) → Oblekovice 75, Znojmo- Oblekovice )(5,5  
km) → Oblekovice 344, Znojmo- Oblekovice (0,3 km) → Hradecká 
607, Jaroslavice(15,9 km) → Pivovar Litovel (156 km) 

336,6 km 

4 

Pivovar Litovel → Stránského 28, Brno – Žabovřesky (89,3 km) → 
Žarošická 30, Brno – Vinohrady (3 km) → Okružní 33, Brno – Lesná 
(7,4 km) →  tř. 1. Máje 2, Břeclav (63,9 km) →Národních hrdinů  
278/22, Břeclav (2,5 km) → Padělek 543, Břeclav (1,7 km) → Pivo-
var Litovel (144 km) 

311,8 km 

5 

Pivovar Litovel → Horymírova 580, Frýdek-Místek (115 km)→ 
Jablunkowská, Český Těšín (23,1 km) → Dělnická, Havířov (20 km)  
→ 9.května 1199, Bohumín (17,8 km)→ mjr.Nováka 1392/1A, Ost-
rava - Hrabůvka (21,2 km) → Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov 
(12,2 km) →  Pivovar Litovel (111 km) 

320,3 km 

6 
Pivovar Litovel → Střelice 726, Střelice (108 km) → Pivovar Litovel 
(108 km) 

216,0 km 

7 

Pivovar Litovel →  Komenského 35, Přerov (45,7 km) →  Hranická 
1443, Lipník nad Bečvou (19,2 km) → Dukelská, Šenov u Nového 
Jičína (27 km) →  Masarykova 406/4, Valašské Meziříčí  (19 km) →  
Hlavní, Zubří (10,6 km) → nábř.Duk. hrdinů 2306, Rožnov pod Rad-
hoštěm (4,9 km) →  Žáčkova 1, Hranice (36,1 km) → Pivovar Litovel 
(63,3 km) 

225,2 km 

8 

Pivovar Litovel → Janáčkova 760/4, Jeseník (78,9 km) → Bezručova 
651/6a, Jeseník (2,7 km) → Lidická 3047, Šumperk (47 km) → Sud-
kov 272, Sudkov (7,9 km) → Leštinská, Zábřeh (6,8 km) → Lupěné 
33, Nemile (5 km) → Pivovar Litovel (31,3 km) 

179,6 km 

9 

Pivovar Litovel → Chrudichromská 504, Boskovice (51,3 km)→ 
Lomnice 69, Lomnice (26,2 km) → Jevíčská 41, Chornice (52,7 km) 
→ Dolní krčmy 603, Mohelnice (23 km) → Sadová 152/11, Mohelni-
ce (1,1 km) → 1.máje 1, Mohelnice (1,5 km) → Družstevní, Mohelni-
ce (1 km) → Lukavice 31, Lukavice (8,7 km) → Moravičany, Moravi-
čany (11,5 km) → Pivovar Litovel (14,1 km) 

191,1 km 

10 

Pivovar Litovel → Palackého 905, Litovel (0,3 km) → Křečkovská 
14, Vyškov (61,1 km) →  Lešany 179, Lešany (35,2 km) →  Rozvado-
vice 57, Litovel – Rozvadovice (25,2 km) → Vítězná, Litovel (4,3 
km)→ Pivovar Litovel (1,9 km) 

127,0 km 

11 

Pivovar Litovel  → Šumvald 150, Šumvald (16,6 km) → Pivovarská 
261, Hanušovice (37,2 km) → Libina 83, Libina (30,3 km) → Libina 
18, Libina (0,5 km) → Sokolská 44, Dlouhá Loučka (10,6 km) → U 
pošty 9, Dlouhá Loučka (1,5 km) → 9.května 196, Dlouhá Loučka 

123,1 km 
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(0,5 km) → Rýmařovská 408, Dlouhá Loučka (0,7 km) → Paseka 
260, Paseka (5,5 km) → Pivovar Litovel (19,7 km) 

12 

Pivovar Litovel → Medlov 169, Medlov (12,2 km) → Vítězná 6, 
Šumperk (27,2 km)  → gen.Svobody 1371, Uničov (29,1 km)  →  
Masarykovo náměstí 18, Uničov (1,5 km) → Pivovarská 78, Uničov 
(0,1 km) → Pivovar Litovel (10,2 km) 

80,3 km 

13 

Pivovar Litovel  → Litovel, 1.máje 665 (2 km) → Uničovská 64, 
Šternberk (19 km)  → Jívavská, Šternberk (2 km) → Horní náměstí 
49/4, Šternberk (1,3 km) → Dalov 71, Šternberk – Dalov (8,5 km) → 
Rýmařovská 162, Ryžoviště (14,9 km)  → Revoluční 9, Šumperk 
(47,3 km) →  Pivovar Litovel (43,2 km) 

138,2 km 

14 

Pivovar Litovel → Palackého, Olomouc  (17,9 km) → Horní Lán 9, 
Olomouc (3,2 km) → Rooseveltova 100, Olomouc  (3 km)  → Lesní 2, 
Olomouc (0,6 km)  → Zikova 1, Olomouc (0,8 km) → Hynaisova 11, 
Olomouc (2,8 km) → Týnecká 65, Olomouc- Holice (4,6 km)  → 
Olomoucká  791, Velká Bystřice (11,5 km)  → Pňovice 81, Pňovice 
(24 km)  → Svatoplukova 16, Červenka (6,5 km) → Pivovar Litovel 
(4 km) 

78,9 km 

Zdroj: vlastní řešení pomocí Littlovy metody 

Při sečtení kilometrového vyčíslení všech okruhů bylo zjištěno celkem bylo ujeto 
3398,1 ujetých kilometrů. To je tedy kilometrová náročnost distribučních okruhů 
zjištěná prostřednictvím optimalizace pomocí Littlovy metody. 

4.7 Řešení v programu LINGO 

Všechny okružní trasy byly prostřednictvím Littovy metody zoptimalizovány tak, 
aby byla splněna podmínka minimalizace počtu ujetých kilometrů v rámci okruhu. 
Nyní lze tyto výpočty ověřit počítačovým programem LINGO, a zkontrolovat tak 
správnost řešení získaných ručnímu výpočty. 

K programu LINGO existuje algoritmus, který umožňuje řešit klasický problém 
obchodního cestujícího. Pro řešení je nutné sestavit matici vzdáleností pro každý 
okruh zvlášť. Obrázek níže znázorňuje přípravu matice v souboru Excel pro ná-
slednou synchronizaci s programem LINGO, což představuje soubor vstupních dat. 
Z obrázku lze vyčíst, že bude provedena optimalizace mezi pěti místy v rámci jedné 
okružní jízdy. Bylo třeba pojmenovat oblast dat, která bude do programu načítána 
(DIST). Vzorově byl řešen okruh číslo 3.  
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Obr. 1 Příprava matice vzdáleností pro řešení v programu LINGO 

Zdroj: matice vzdáleností 

Poté byl připraven algoritmus v programu LINGO. Zde bylo nutné vždy nadefinovat 
počet měst v sekci SETS a synchronizovat tento program s MS Excel. Bylo nutné 
zadat název oblasti, ze které budou data čerpána společně s názvem celého soubo-
ru MS Excel.   
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Obr. 2 Algoritmus pro řešení úlohy obchodního cestujícího v programu LINGO 

Po nadefinování všech výše zmíněných elementů stačí v lištové nabídce stisknout 
tlačítko Solve. Tímto způsobem je spuštěn samotný výpočet zadané úlohy. Výsled-
kem je tabulka popisující směr trasy z každého místa zařazeného do okruhu.  
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Obr. 3 Výsledek úlohy řešené v programu LINGO 

Výsledkem je trasa, která má celkově 336,6 km a shoduje se s trasou nalezenou 
pomocí Littlovy metody. Okruh začíná ve výchozím bodě- tedy v areálu pivovaru, 
následuje cesta na ulici Přímětickou ve Znojmě, z této ulice je dále pokračováno 
na ulici Pražskou- taktéž ve Znojmě, následuje cesta do Oblekovic, z Oblekovic 
do Jaroslavic a poté zpět do pivovaru. 

Pořadí míst v okruhu se téměř ve všech případech shodovalo s řešením získa-
ným pomocí Littlovy metody, pouze ve dvou okruzích došlo k přehození určité 
dvojice míst, a to v okruhu číslo 10 a 12. Celkové kilometrové vyčíslení trasy se ale 
od původního řešení získaného pomocí Littlovy metody lišilo pouze nepatrně, vždy 
o necelý jeden kilometr. Výsledky řešených okruhů v programu LINGO jsou shrnu-
ty v následující tabulce. Okruhy obsahující pouze jednu adresu byly pouze přepsá-
ny s kilometrovým vyčíslením dle matice vzdáleností. 

Tab. 34 Výsledné okruhy získané pomocí počítačového programu LINGO 

Číslo 
okru-

hu 
Okruhy s pořadím zařazených míst 

Kilometrové 
vyčíslení 
okruhu 

1 Pivovar Litovel → Jílové u Prahy → Pivovar Litovel  590,0 km 

2 Pivovar Litovel → Postřižín  → Pivovar Litovel  480,0 km 

3 Pivovar Litovel → Přímětická 1753/36, Znojmo → Pražská 72, Zno- 336,6 km 
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jmo  → Oblekovice 75, Znojmo- Oblekovice ) → Oblekovice 344, 
Znojmo- Oblekovice → Hradecká 607, Jaroslavice→ Pivovar Litovel  

4 

Pivovar Litovel → Stránského 28, Brno – Žabovřesky  → Žarošická 
30, Brno – Vinohrady  → Okružní 33, Brno – Lesná  →  tř. 1. Máje 2, 
Břeclav  →Národních hrdinů  278/22, Břeclav → Padělek 543, Břec-
lav  → Pivovar Litovel  

311,8 km 

5 

Pivovar Litovel → Horymírova 580, Frýdek-Místek → Jablun-
kowská, Český Těšín → Dělnická, Havířov  → 9.května 1199, Bo-
humín → mjr.Nováka 1392/1A, Ostrava - Hrabůvka  → Na Hrázi 
3228/2, Ostrava – Martinov  →  Pivovar Litovel  

320,3 km 

6 Pivovar Litovel → Střelice 726, Střelice → Pivovar Litovel  216,0 km 

7 

Pivovar Litovel →  Komenského 35, Přerov  →  Hranická 1443, Lip-
ník nad Bečvou  → Dukelská, Šenov u Nového Jičína  →  Masarykova 
406/4, Valašské Meziříčí   →  Hlavní, Zubří  → nábř.Duk. hrdinů 
2306, Rožnov pod Radhoštěm  →  Žáčkova 1, Hranice  → Pivovar 
Litovel  

225,2 km 

8 
Pivovar Litovel → Janáčkova 760/4, Jeseník  → Bezručova 651/6a, 
Jeseník  → Lidická 3047, Šumperk → Sudkov 272, Sudkov  → Leš-
tinská, Zábřeh  → Lupěné 33, Nemile → Pivovar Litovel  

179,6 km 

9 

Pivovar Litovel → Chrudichromská 504, Boskovice → Lomnice 69, 
Lomnice  → Jevíčská 41, Chornice → Dolní krčmy 603, Mohelnice  → 
Sadová 152/11, Mohelnice  → 1.máje 1, Mohelnice → Družstevní, 
Mohelnice → Lukavice 31, Lukavice → Moravičany, Moravičany  → 
Pivovar Litovel  

191,1 km 

10 
Pivovar Litovel → Palackého 905, Litovel  → Rozvadovice 57, Lito-
vel – Rozvadovice →  Lešany 179, Lešany  →  Křečkovská 14, 
Vyškov → Vítězná, Litovel → Pivovar Litovel  

126,2 km 

11 

Pivovar Litovel  → Šumvald 150, Šumvald  → Pivovarská 261, Ha-
nušovice → Libina 83, Libina → Libina 18, Libina → Sokolská 44, 
Dlouhá Loučka  → U pošty 9, Dlouhá Loučka → 9.května 196, Dlou-
há Loučka  → Rýmařovská 408, Dlouhá Loučka  → Paseka 260, Pa-
seka  → Pivovar Litovel  

123,1 km 

12 
Pivovar Litovel → Medlov 169, Medlov  → Vítězná 6, Šumperk  → 
Masarykovo náměstí 18, Uničov → Pivovarská 78, Uničov  → 
gen.Svobody 1371, Uničov   → Pivovar Litovel  

80,2 km 

13 

Pivovar Litovel  → Litovel, 1.máje 665 → Uničovská 64, Šternberk  
→ Jívavská, Šternberk → Horní náměstí 49/4, Šternberk  → Dalov 
71, Šternberk – Dalov  → Rýmařovská 162, Ryžoviště  → Revoluční 
9, Šumperk →  Pivovar Litovel  

138,2 km 

14 

Pivovar Litovel → Palackého, Olomouc  → Horní Lán 9, Olomouc  → 
Rooseveltova 100, Olomouc   → Lesní 2, Olomouc  → Zikova 1, Olo-
mouc  → Hynaisova 11, Olomouc  → Týnecká 65, Olomouc- Holice  
→ Olomoucká  791, Velká Bystřice  → Pňovice 81, Pňovice  → Sva-
toplukova 16, Červenka → Pivovar Litovel  

78,9 km 
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4.8 Pivovar Litovel 

Posledním dílčím cílem je srovnání vlastního řešení víceokružního dopravního 
problému s okruhy sestavené samotným pivovarem. Tato data byla poskytnuta až 
v momentě, kdy pivovar disponoval řešením získaným v rámci diplomové práce. 
To byl jeden z požadavků obchodního ředitele pivovaru, a to z toho důvodu, aby 
byla zajištěna korektnost při sestavování jednotlivých okruhů, při přiřazování vo-
zidel a tvorbě pořadí míst v rámci okružní jízdy.  

4.8.1 Okruhy podle Pivovaru Litovel 

Následující tabulka je výsledkem podkladů zaslaných po vyřešení práce obchod-
ním ředitelem pivovaru. Obdržené podklady byly zpracovány a byl vytvořen pře-
hled informující o jednotlivých okruzích a k nim přiřazených vozidel.  

Tab. 35 Okruhy podle Pivovaru Litovel 

SPZ 
Nosnost 
vozidla 

v kg 
Adresa 

Hmotnost 
objednávky 

v kg 

Suma ob-
jednávek 
pro daný 

okruh v kg 

1M60368 27000 Týnecká 65, Olomouc - Holice 2880,0000 2880,0000 

1M75282 
8712 

 

Janáčkova 760/4, Jeseník 5488,0000 6471,2000 
 Bezručova 651/6a, Jeseník 983,2000 

1M84470 
9900 

 

Sudkov 272, Sudkov 667,2500 7519,6800 
 Revoluční 9, Šumperk 6852,4300 

2M02606 

8016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svatoplukova 16, Červenka 287,2500 

5524,6680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen.Svobody 1371, Uničov 247,9600 

Masarykovo náměstí 18, Uničov 111,6580 

Vítězná , Litovel 2929,7500 

Pivovarská 78, Uničov 134,0500 

Sokolská 44, Dlouhá Loučka 248,9500 

Paseka 260, Paseka 57,4500 

Rýmařovská 408, Dlouhá Loučka 476,5000 

Šumvald 150, Šumvald 429,7500 

Medlov 169, Medlov 248,2000 

U pošty 9, Dlouhá Loučka 43,2000 

Rýmařovská 162, Ryžoviště 123,9800 

9.května 196, Dlouhá Loučka 185,9700 

2M02636 
 

8263 
 
 

Lešany 179, Lešany 309,9500 7262,5100 
 
 

Rooseveltova 100, Olomouc 1278,0000 

Křečkovská 14, Vyškov 5674,5600 

2M15268 
4200 

 
Rozvadovice 57, Litovel - Rozvado-
vice 247,9600 

4299,8100 
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Zikova 1, Olomouc 626,8000  
 Lesní 2, Olomouc 639,0500 

Horní Lán 9, Olomouc 2786,0000 

2M58613 

4800 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalov 71, Šternberk - Dalov 309,9500 
2894,9200 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČSA 34, Šternberk 39,9800 

Palackého 905, Litovel 287,8600 

Pňovice 81, Pňovice 309,9500 

Lomnice 69, Lomnice 367,4000 

1.máje 665, Litovel 123,9800 

Uničovská 64, Šternberk 433,9300 

Horní náměstí 49/4, Šternberk 225,8700 

Jívavská , Šternberk 796,0000 

2M58614 
8411 

 
 

Komenského 35, Přerov 630,8000 2350,4280 
 
 

Komenského 35, Přerov 898,1280 

Hynaisova 11, Olomouc 821,5000 

2M75644 

6200 
 
 
 
 

Oblekovice 75, Znojmo - Oblekovice 1142,9600 
5811,9500 

 
 
 
 

Přímětická 1753/36, Znojmo 1121,4000 
Oblekovice 344, Znojmo - Oblekovi-
ce 2481,6200 

Hradecká 607, Jaroslavice 185,9700 

Pražská 72, Znojmo 880,0000 

3M45281 
5200 

 

Jevíčská 41, Chornice 307,0100 3443,0100 
 Chrudichromská 504, Boskovice 3136,0000 

3M54030 
9500 

 

Vítězná 6, Šumperk 3980,0000 5273,0000 
 Lidická 3047, Šumperk 1293,0000 

3M67173 

9500 
 
 
 
 
 

Národních hrdinů  278/22, Břeclav 42,0000 6747,4800 
 
 
 
 
 

Padělek 543, Břeclav 3006,4800 

Okružní 33, Brno - Lesná 880,0000 

Žarošická 30, Brno - Vinohrady 796,0000 

tř.1.máje 2, Břeclav 841,0000 

Stránského 28, Brno - Žabovřesky 1182,0000 

4M12124 
9000 

 
 

Pivovarská 261, Hanušovice 6153,8700 9443,0700 
 
 

Lupěné 33, Nemile 153,2000 

Pivovarská 261, Hanušovice 3136,0000 

4M27055 

7698 
 
 
 
 
 
 

Palackého , Olomouc 3686,2900 6254,6720 
 
 
 
 
 
 

Hlavní , Zubří 113,8500 
Masarykova 406/4, Valašské Meziří-
čí 94,6000 

Hranická 1443, Lipník nad Bečvou 1281,0000 

Žáčkova 1, Hranice 270,7820 

Hlavní , Zubří 161,6500 
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nábř.Dukelských hrdinů 2306, Rož-
nov  646,5000 

4M27066 
10080 

 

Střelice 726, Střelice 3908,0000 9865,6700 
 Střelice 726, Střelice 5957,6700 

4M41475 

4950 
 
 
 
 
 
 
 

Družstevní , Mohelnice 101,5300 
3593,6300 

 
 
 
 
 
 
 

Sadová 152/11, Mohelnice 619,9000 

Libina 83, Libina 185,9700 

Dolní krčmy 603, Mohelnice 159,2500 

Moravičany , Moravičany 1179,8000 

Lukavice 31, Lukavice 658,2000 

Libina 18, Libina 565,0000 

1.máje 1, Mohelnice 123,9800 

4M62177 

26000 
 
 
 
 
 
 

Olomoucká  791, Velká Bystřice 5602,9200 
36244,9200 

 
 
 
 
 
 

Olomoucká  791, Velká Bystřice 2622,0000 

Olomoucká  791, Velká Bystřice 2352,0000 

Komenského 35, Přerov 23079,6000 

Komenského 35, Přerov 226,8000 

Komenského 35, Přerov 2352,0000 

Komenského 35, Přerov 9,6000 

4M87232 

30000 
 
 
 
 
 
 

Na Hrázi 3228/2, Ostrava - Martinov 11738,0000 
15805,9500 

 
 
 
 
 
 

mjr.Nováka 1392/1A, Ostrava – 
Hrab. 1301,7900 

Dukelská , Šenov u Nového Jičína 76,6000 

Horymírova 580, Frýdek-Místek 203,8600 

Dělnická , Havířov 784,0000 

Jablunkowská , Český Těšín 917,7000 

9.května 1199, Bohumín 784,0000 

4M97272 1800 Tyršova 236, Jílové u Prahy 968,1500 968,1500 

5MO8084 
26400 

 
 

Pivovarská 261, Hanušovice 14679,0000 16023,5650 
 
 

Leštinská , Zábřeh 960,0000 

Pivovarská 261, Hanušovice 384,5650 

6T30917 24000 Postřižín , Postřižín 23728,9800 23728,9800 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

První sloupec podává informaci o poznávací značce využitého vozidla, v druhém 
sloupci je pro přehlednost uvedena nosnost daného vozidla v kilogramech. Seznam 
vozidel je v kompletní verzi k dispozici v příloze B. Místa, do kterých musí dané 
vozidlo doručit objednávku, jsou zaznamenána do třetího sloupce. Ve čtvrtém 
sloupci je ke každé adrese připojena informace o objednaném množství 
v kilogramech a v pátém sloupci je pak výsledek součtu hmotností objednávek 
pro daný okruh (vozidlo). 
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Získaná data byla důkladně prostudována. Bylo použito celkem 21 vozidel pro za-
jištění doručení zboží všem odběratelům. 

4.8.2 Kilometrový přehled jednotlivých okruhů 

Kromě okruhů poskytl Pivovar Litovel i přesnou trasu jízdy v rámci každého dis-
tribučního okruhu. Tyto trasy jsou uvedeny v tabulce níže. Tato informace ale mu-
sela být opět dále zpracována. Bylo nezbytné zjistit ke každému okruhu celkový 
počet ujetých kilometrů. Bylo postupováno tak, že byla vyhledána vzdálenost mezi 
každou dvojicí míst, kde zdrojem dat byla matice vzdáleností. Kilometrové vyčísle-
ní je obsaženo ve třetím sloupci tabulky. 

Tab. 36 Trasy okružních jízd podle Pivovaru Litovel 

Číslo 
okru-

hu 
Okruhy s pořadím zařazených míst 

Kilometrové 
vyčíslení 
okruhu 

1 
Pivovar Litovel → Týnecká 65, Olomouc- Holice (20,6 km)→  Pivo-
var Litovel (20,6 km) 

41,2 km 

2 
Pivovar Litovel → Janáčkova 760/4, Jeseník (79,8 km) → Bezručova 
651/6a, Jeseník (2,5 km)→  Pivovar Litovel (79,5 km) 

161,1 km 

3 
Pivovar Litovel  → Sudkov 272, Sudkov (35,2 km) → Revoluční 9, 
Šumperk (7,7 km)→ Pivovar Litovel (43,2 km) 

86,1 km 

4 

Pivovar Litovel → Vítězná, Litovel (1,9 km)→ Svatoplukova 16, Čer-
venka (2,8 km)→ Medlov 169, Medlov (9,5 km)  → gen.Svobody 
1371, Uničov (4,3 km) → Pivovarská 78, Uničov (1,3 km) → Masa-
rykovo náměstí 18, Uničov (0,1 km) → Šumvald 150, Šumvald (6,7 
km)→ Sokolská 44, Dlouhá Loučka (5 km) → U pošty 9, Dlouhá 
Loučka (1,5 km) → 9.května 196, Dlouhá Loučka (0,5 km) → Rýma-
řovská 408, Dlouhá Loučka (0,7 km)→ Paseka 260, Paseka (5,5 
km)→ Rýmařovská 162, Ryžoviště (16,4 km) → Pivovar Litovel 
(35,9 km) 

92,1 km 

5 
Pivovar Litovel →  Lešany 179, Lešany (27,7 km) →  Rooseveltova 
100, Olomouc (27 km) →  Křečkovská 14, Vyškov (35,2 km) → Pi-
vovar Litovel (59,6 km) 

149,5 km 

6 
Pivovar Litovel → Rozvadovice 57, Litovel – Rozvadovice  (2,9 
km)→ Horní Lán 9, Olomouc (17,6 km) →  Zikova 1, Olomouc (3,4 
km) →  Lesní 2, Olomouc (0,8 km) →  Pivovar Litovel (20,8 km) 

45,5 km 

7 

Pivovar Litovel  →  Palackého 905, Litovel (0,3 km)→ Litovel, 
1.máje 665 (1,8 km) → → Pňovice 81, Pňovice (7,9 km) → Uničov-
ská 64, Šternberk (10,8 km) → Horní náměstí 49/4, Šternberk (1,5 
km) → Jívavská, Šternberk (1,3 km) → ČSA 34, Šternberk (1,9 km) 
→ Dalov 71, Šternberk – Dalov (8,7 km) → Lomnice 69, Lomnice 
(136 km) → Pivovar Litovel (78,7 km) 

248,9 km 

8 
Pivovar Litovel →  Komenského 35, Přerov (45,7 km) →  Hynaisova 
11, Olomouc (24,2 km)→  Pivovar Litovel (19,2 km) 

89,1 km 

9 
Pivovar Litovel → Oblekovice 75, Znojmo- Oblekovice (159 km)→ 
Oblekovice 344, Znojmo- Oblekovice (0,5 km) → Přímětická 

342 km 
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1753/36, Znojmo (5,1 km) → Pražská 72, Znojmo (0,9 km) → Jaro-
slavice (20,8 km) → Pivovar Litovel (156 km) 

10 
Pivovar Litovel → Chrudichromská 504, Boskovice (51,3 km)→ 
Jevíčská 41, Chornice (25,3 km) → Pivovar Litovel (32,6 km) 

109,2 km 

11 
Pivovar Litovel → Vítězná 6, Šumperk (42,3 km)→ Lidická 3047, 
Šumperk (1,4 km)→ Pivovar Litovel (43,4 km) 

87,1 km 

12 

Pivovar Litovel → tř. 1. Máje 2, Břeclav (147 km)→Národních hrdi-
nů  278/22, Břeclav (2,5 km) → Padělek 543, Břeclav (1,7 km) → 
Okružní 33, Brno – Lesná (63,4 km) → Žarošická 30, Brno – Vino-
hrady (7,4 km)→  Stránského 28, Brno – Žabovřesky (3 km) → Pi-
vovar Litovel (89,3 km) 

312,6 km 

13 
Pivovar Litovel → Pivovarská 261, Hanušovice (55,3 km)→ Lupěné 
33, Nemile (28,5 km) → Pivovar Litovel (31,3 km) 

115,1 km 

14 

Pivovar Litovel →   Hranická 1443, Lipník nad Bečvou (55,2 km) → 
Žáčkova 1, Hranice (11,4 km) → Masarykova 406/4, Valašské Mezi-
říčí (22,2 km)→ Hlavní, Zubří (10,6 km) → nábř.Duk. hrdinů 2306, 
Rožnov pod Radhoštěm (4,9 km)→ Palackého, Olomouc (89 km)→ 
Pivovar Litovel 

205,0 km 

15 
Pivovar Litovel → Střelice 726, Střelice (108 km)→ Pivovar Litovel 
(108 km) 

216,0 km 

16 

Pivovar Litovel → Libina 83, Libina (23,5 km)→ Libina 18, Libina 
(0,5 km) → Družstevní, Mohelnice (19,6 km)→ Sadová 152/11, 
Mohelnice  (1,7 km)→ Dolní krčmy 603, Mohelnice (1,1 km)→ 
1.máje 1, Mohelnice (2,3 km)→ Moravičany, Moravičany (3,8 km)→ 
Lukavice 31, Lukavice 31 (11,5 km) → Pivovar Litovel (22,1 km) 

86,1 km 

17 
Pivovar Litovel →  Komenského 35, Přerov (45,7 km)→  Olomoucká  
791, Velká Bystřice  (26,9 km)→  Pivovar Litovel (27,5 km) 

100,1 km 

18 

Pivovar Litovel → Jablunkowská, Český Těšín  (137 km)→ Dělnická, 
Havířov (20 km)  → mjr.Nováka 1392/1A, Ostrava - Hrabůvka 
(17,7 km)→ Na Hrázi 3228/2, Ostrava - Martinov (12,2 km)→ 
9.května 1199, Bohumín (24,3 km)→ Horymírova 580, Frýdek-
Místek (38,2 km) → Dukelská, Šenov u Nového Jičína (23 km) → 
Pivovar Litovel (87,4 km) 

359,8 km 

19 
Pivovar Litovel → Jílové u Prahy (295 km) → Pivovar Litovel (295 
km) 

590,0 km 

20 
Pivovar Litovel → Pivovarská 261, Hanušovice (55,3 km)→ Leštin-
ská, Zábřeh (26,1 km)  → Pivovar Litovel (28,9 km) 

110,3 km 

21 Pivovar Litovel → Postřižín (240 km)→ Pivovar Litovel (240 km) 480,0 km 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Kilometrový součet všech okruhů dává sumu 4026,8 kilometrů. 

4.9 Srovnání výsledků práce s distribučními okruhy 
pivovaru 

Nejprve bude vyhodnoceno rozřazení odběratelských míst do jednotlivých okruhů. 
Co se týče vlastního výpočtu pomocí Mayerovy metody, bylo vytvořeno 
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14 samostatných okruhů, a to bez jakéhokoliv podkladu pro rozdělení oblastí. Kaž-
dému z těchto okruhů bylo přiděleno vhodné vozidlo, které by umožnilo dopravit 
souhrn objednávek k daným odběratelům. Z 21 vozidel, které byly k dispozici, bylo 
využito pouze 14, což znamená značnou úsporu v personální oblasti. Každé vozidlo 
obsluhují dva zaměstnanci- 1 řidič a 1 závozník, což přináší úsporu celkově 14 za-
městnanců. Následně byla získaná řešení srovnána s trasami Pivovaru Litovel. 
Z celkových 14 vytvořených okruhů bylo 5 okruhů naprosto totožných s dodanými 
trasami Pivovaru Litovel. Konkrétně se jedná o následující okruhy: 

Tab. 37 Srovnání vlastního řešení a tras Pivovaru Litovel 

Mayerova metoda Pivovar Litovel 
Číslo 

okruhu 
Okruh 

Číslo 
okruhu 

Okruh 

1 
Pivovar Litovel→ Jílové u 

Prahy → Pivovar Litovel 
19 

Pivovar Litovel → Jílové u 

Prahy → Pivovar Litovel  

2 
Pivovar Litovel → Postřižín  → 

Pivovar Litovel 
21 

Pivovar Litovel → Postřižín → 

Pivovar Litovel 

3 

Pivovar Litovel →Přímětická 

1753/36, Znojmo → Pražská 

72, Znojmo  → Oblekovice 75, 

Znojmo- Oblekovice ) → 

Oblekovice 344, Znojmo- 

Oblekovice → Hradecká 607, 

Jaroslavice→ Pivovar Litovel 

9 

Pivovar Litovel → Oblekovice 

75, Znojmo- Oblekovice → 

Oblekovice 344, Znojmo- 

Oblekovice → Přímětická 

1753/36, Znojmo → Pražská 

72, Znojmo → Hradecká, 

Jaroslavice → Pivovar Litovel 

4 

Pivovar Litovel → Stránského 

28, Brno – Žabovřesky  → 

Žarošická 30, Brno – 

Vinohrady  → Okružní 33, Brno 

– Lesná  →  tř. 1. Máje 2, 

Břeclav  →Národních hrdinů  

278/22, Břeclav → Padělek 

543, Břeclav  → Pivovar Litovel 

12 

Pivovar Litovel → tř. 1. Máje 

2, Břeclav→Národních hrdinů  

278/22, Břeclav → Padělek 

543, Břeclav → Okružní 33, 

Brno – Lesná  → Žarošická 30, 

Brno – Vinohrady →  

Stránského 28, Brno – 

Žabovřesky → Pivovar Litovel  

6 
Pivovar Litovel → Střelice 726, 

Střelice → Pivovar Litovel 
15 

Pivovar Litovel → Střelice 

726, Střelice → Pivovar 

Litovel 

Zdroj: vlastní řešení + interní data Pivovaru Litovel 

U tří z těchto pěti okruhů bylo dokonce použito stejné vozidlo. Kromě tvorby okru-
hů byly srovnány i samotné trasy a pořadí jednotlivých odběratelských míst 
v okruhu. V okruhu číslo 3 dle Mayerovy metody (okruh 9 dle Pivovaru Litovel) je 
okruh tvořený stejnými odběrateli, avšak pořadí v rámci jízdy je odlišné. To stejné 
se týká i okruhu číslo 4- Mayerova metoda (okruh 12 dle Pivovaru Litovel). 

Jak už bylo uvedeno, kilometrový součet distribučních okruhů, realizovaných 
Pivovarem Litovel dává celkově sumu 4026,8 kilometrů, což je o 630 kilometrů 
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více než u navržených a zoptimalizovaných distribučních tras. Tato informace je 
klíčovým zjištěním a může Pivovaru Litovel pomoci při dalším rozhodování o tvor-
bě distribuční sítě. Co se týče vyčíslení úspor nákladů při optimalizaci distribuč-
ních okruhů, nelze přesně vypočítat velikost úspor, protože nejsou k dispozici úda-
je o spotřebě pohonných hmot u každého vozidla. Je možné pouze přibližně od-
hadnout a zprůměrovat spotřebu nákladních vozidel. Pokud by se jednalo v prů-
měru o vozidla se spotřebou 30l/100km, tak lze mluvit o uspořené částce okolo 
6 000 Kč (při ceně nafty 32,06 Kč k 31.12.2014). (Kurzy.cz) 
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5 Diskuze 

V této diplomové práci byla řešena problematika distribuce zboží v oblasti pivo-
varnictví. Klíčovým tématem bylo využití metod operačního výzkumu při tvorbě 
a sestavování okružních jízd. Cílem bylo nejprve rozdělit odběratele do jednotli-
vých okruhů, a v rámci každého okruhu pak sestavit trasu tak, aby byl minimalizo-
ván počet ujetých kilometrů.  

Do řešení tohoto víceokružního dopravního problému bylo nezbytné zakom-
ponovat heterogenní povahu vozového parku. Tato skutečnost značně zkompliko-
vala postup při řešení úlohy Mayerovou metodou. Tato metoda musela být z části 
modifikována. Hned na začátku řešení bylo nutné přihlédnout ke struktuře objed-
návek a vyfiltrovat ty subjekty, jejichž požadovaná hmotnost objednávek je vyšší 
než 9900 kg. Zároveň byl vytvořen seznam vozidel s nosností přesahujících právě 
tuto hranici. Poté došlo k rozřazení těchto vozidel k jednotlivým odběratelským 
subjektům. Už v tomto místě bylo postupováno z části intuitivně. U některých od-
běratelů bylo na první pohled zřejmé, které vozidlo je pro doručení objednávky 
to nejvhodnější, u jiných musela být do rozhodování zapojena další kritéria jako 
velikost objednávky odběratelů v okolní oblasti a přibližná časová náročnost před-
pokládané trasy. Nicméně po vyřešení úlohy a následném zpracování dodaných 
tras od společnosti Pivovar Litovel došlo ke zjištění, že u některých vozidel byla 
v daný den překročena nosnost vozidla. Na tento fakt nebyl v rámci optimalizace 
brán zřetel, nosnost vozidla byla považována za jedno z hlavních omezujících 
podmínek, a na základě tohoto předpokladu proběhla tvorba okruhů. S přihlédnu-
tím k této skutečnosti lze konstatovat, že porovnávání výsledků práce s dodanými 
realizovanými trasami pivovaru může být z části zkreslující, jelikož při tvorbě 
okruhů nebyly respektovány stejné předpoklady a omezující podmínky.  

Další odlišnost v předpokladech byla zjištěna v oblasti doručování objednávky 
odběrateli. V rámci řešení celé práce bylo předpokládáno, že každý odběratel může 
být navštíven právě jednou, tzn. nelze odběrateli doručovat objednávku po částech. 
Po zpracování dodaných tras bylo však zjištěno, že některým odběratelům byla 
doručována objednávka prostřednictvím více než jednoho vozidla. Navržené trasy 
tím pádem přináší zlepšení i v tomto směru, kdy jsou distribuční okruhy sestaveny 
tak, aby byl každý odběratel v daný den navštíven právě jedním vozidlem.   

Stejný problém při porovnávání výsledků přináší skutečnost, že řidiči vozidel 
v některých případech nerespektují pořadí odběratelských míst pro doručení zboží 
v rámci trasy přidělené pivovarem. To je způsobeno tím, že sami lépe znají poža-
dované časy doručení u jednotlivých odběratelů, a tomu se snaží přizpůsobovat 
směr jízdy. Časové požadavky jednotlivých odběratelů však nebyly součástí vstup-
ních dat, proto nebylo možné tuto skutečnost zahrnout do řešení distribuce.  

Klíčovým podkladem pro téměř veškeré výpočty byla matice vzdáleností, kte-
rá popisuje kilometrové vyhodnocení trasy mezi každou dvojicí míst v matici. 
Vedle této matice byla sestavena matice časová, která se stala významným měřít-
kem při řešení víceokružního dopravního problému Mayerovou metodou. Při 
tvorbě okruhů musela být brána v potaz časově omezená délka každého okruhu. 
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Disponibilní čas se odvíjel od délky pracovní doby, tedy nesměl překročit osm pra-
covních hodin. Pro účely Mayerovy metody musela být provedena modifikace ča-
sové matice a do každého řádku odběratelského místa byl zahrnut čas potřebný 
pro vykládku zboží a případnou nakládku prázdných obalů. Čas vykládky a naklád-
ky byl vypočten na základě údajů o hmotnosti objednaného množství u každého 
odběratele. Tohle množství bylo vynásobeno koeficientem, a tak byl zjištěn čas 
potřebný pro vykládku a nakládku u každého odběratele. Koeficient byl zvolen 
na základě zkušeností a subjektivního průměrného odhadu jednoho 
z nejmenovaných řidičů vozidel Pivovaru Litovel. Vzniklý okruh byl pak analyzo-
ván i z pohledu časové náročnosti. Problém vzniká v situaci, kdy při vykládce stej-
ného množství zboží na dvou různých místech je čas vykládky a nakládky odlišný. 
Řidiči vozidel mají totiž povinnost dopravit zboží na místo, které odběratel poža-
duje. U některých odběratelů stačí zboží přivést ke skladu, což zabere podstatně 
méně času, než když musí např. pivní sudy dopravit až do sklepa. V tomto okamži-
ku vzniká problém, kdy určená konstanta nemá takovou vypovídací schopnost, 
jaká byla předpokládána. Tato skutečnost může způsobovat odchylky v řešení prá-
ce, avšak nemá zásadní dopad na celkovou optimalizaci.  

Jedním ze základních podkladů pro zpracování celé práce bylo vytvoření ma-
tice vzdáleností. Byla vytvořena symetrická matice vzdáleností, která předpokládá 
stejnou vzdálenost z místa A do místa B v obou směrech. V praxi může ale nastat 
situace, kdy bude tato vzdálenost odlišná. V takovémto případě by musela být vy-
tvořena asymetrická matice vzdáleností. S přihlédnutím k povaze vstupních dat 
byla však využita symetrická matice, asymetričnost je předpokládána pouze 
ve výjimečných případech způsobených např. dočasným dopravním omezením.  

Co se týče vykládání zboží a nakládání prázdných obalů, může výjimečně na-
stat situace, kdy odběratel vrací mnohonásobně větší množství prázdných obalů, 
než jako je mu v daný den doručováno. Tato skutečnost má však náhodný charak-
ter, a proto ji nelze žádným způsobem do řešení zakomponovat. Takovéto situace 
je nutné řešit operativně.  

Z diskuze vyplývá, že o jakémkoliv řešení nelze tvrdit, že by bylo to správné 
a nejlepší, a to právě díky odchylkám, které se mohou v rámci řešení objevit. Není 
možné zaručit, že nelze nalézt lepší řešení. Optimalizace by však měla směřovat 
ke zlepšení stávající situace. 



70 Závěr 

6 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá řešením distribuce zboží v pivovarnické společ-
nosti, a to za využití metod operačního výzkumu. Konkrétně se jedná o víceokružní 
dopravní problém kapacitně omezený. 

Cíl práce spočíval v návrhu optimálních distribučních tras při rozvozu piva, 
a to pro společnost Pivovar Litovel, a.s., která se nachází v Olomouckém kraji. Op-
timalizace byla provedena za podmínky minimalizace počtu ujetých kilometrů. 

První část práce předkládá teoretická východiska pro řešení víceokružního 
dopravního problému. Je zaměřena na problematiku lineárního programování 
s důrazem na oblast řešení dopravních úloh. Jsou zde uvedeny metody vhodné spl-
nění hlavního cíle- tedy návrhu optimálních distribučních tras pivovaru. Důraz je 
kladen na Mayerovu metodu, Littlovu metodu a možnosti využití počítačových 
programů v operačním výzkumu, jako např. program LINGO. 

Vlastní práce spočívala v samotném návrhu distribuční sítě Pivovaru Litovel 
poskytnul údaje o objednávkách piva, a to vzhledem k rozsahu dat za jeden den 
uplynulého roku. Součástí těchto vstupních dat byly adresy jednotlivých odběratel-
ských subjektů, velikost jejich objednávek v kilogramech a seznam vozidel, které 
jsou v daný den pro rozvoz zboží k dispozici.  Celkově se jednalo o 79 odběratel-
ských míst, a to jak z oblasti Olomouckého kraje, tak i z ostatních koutů České re-
publiky. Po prostudování vstupních dat byla zjištěna heterogenní povaha vozového 
parku pivovaru, což do jisté míry komplikovalo řešení celého problému.  

Nejprve byla třeba vytvořit jednotlivé distribuční okruhy. K tomu byla využita 
Mayerova metoda. Podkladem pro řešení úloh Mayerovou metodou je matice sa-
zeb, v tomto případě se jedná o matici vzdáleností mezi každou dvojicí odběratel-
ských míst.  Současně s maticí vzdáleností vznikala i matice časová, která vymezuje 
časovou náročnost jízdy mezi každou dvojicí míst. Časová matice byla následně 
modifikována, ke každé době jízdy z jednoho místa do druhého musela být přičten 
čas potřebná pro vykládání zboží a nakládání obalů v místě odběratele. Tento čas 
se lišil v závislosti na hmotnosti doručované objednávky. Pro účely optimalizace 
byly zvoleny dva koeficienty, jeden pro ruční manipulaci se zbožím a druhý 
pro vykládání vozidel vysokozdvižným vozíkem. Koeficient byl zvolen na základě 
subjektivního průměrného odhadu jednoho z řidičů vozidel Pivovaru Litovel. Tě-
mito koeficienty pak byly vynásobeny příslušné hmotnosti objednávek a takto 
vzniklý čas byl přičten k době jízdy u konkrétního místa. Následoval ještě další 
krok nezbytný před zahájením samotné Mayerovy metody. Vzhledem ke struktuře 
vozového parku muselo být hned na začátku provedeno přidělení vozidel 
s vysokou nosností k odběratelům požadujícím vysoký objem objednávek. Vyfil-
trovány byly objednávky přesahující hmotnost 9900 kilogramů a vozidla 
s nosností vyšší, než tato hranice. Následovalo přiřazení vozidel k těmto odběratel-
ským místům. Týkalo se to odběratelů v Přerově a Hanušovicích, kde jsou pivovary 
spadající spolu s Pivovarem Litovel do pivovarnické skupiny PMS (Přerovský Zubr, 
hanušovická Holba). Dále se jednalo o Ostravu, Střelice a Postřižín. V tomto oka-
mžiku bylo přistoupeno k samotnému řešení Mayerovy metody, kdy okruhy byly 
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tvořeny jak za předpokladů vycházejících z postupu samotné této metody, tak i se 
zakomponováním časového omezení (disponibilní čas je roven osmihodinové pra-
covní době). Ve výsledku vzniklo 14 okruhů s přiřazením čtrnácti vhodných vozi-
del.  

Následovalo splnění druhého dílčího cíle, který spočíval v seřazení jednotli-
vých odběratelských míst v rámci každého okruhu, a to tak, aby byl minimalizován 
počet ujetých kilometrů. V rámci každého okruhu byl řešen problém obchodního 
cestujícího. K tomu byla využita nejprve Littlova metoda. Výsledkem je čtrnáct 
okruhů s přesným vyčíslením ujetých kilometrů u každého z nich. Celkově se jedná 
o 3398,1 ujetých kilometrů. 

Následovalo ověření výsledků získaných Littlovou metodou, a to pomocí počí-
tačového programu LINGO. Vyhodnocení bylo zjištěno, že v porovnání s Littlovou 
metodou se výsledky liší pouze u dvou okruhů, a to vždy o necelý jeden kilometr 
jízdy. Celkem tohle řešení dává 3397,2 kilometrů. 

Po vyřešení byl návrh distribučních tras zaslán obchodnímu řediteli společ-
nosti Pivovar Litovel a.s., a v zápětí byly obdrženy jimi realizované okružní trasy 
pro závěrečnou komparaci. Byl zjištěn značný rozdíl co se týče počtu vytvořených 
okruhů. Pivovar Litovel měl v daný den rozdělen odběratele do 21 distribučních 
okruhů na rozdíl od výsledků práce, kde optimalizací vzniklo 14 distribučních 
okruhů. Po důkladném prostudování realizovaných tras bylo však zjištěno několik 
skutečností. V rámci jednoho okruhu byla překročena nosnost vozidla, a to o víc jak 
10 000 kilogramů, což způsobuje značné odchylky při srovnávání výsledků. Navíc 
byla některá místa zařazena do více než jednoho okruhu, to znamená, že objednáv-
ka nebyla doručována najednou, ale odběratel byl během dne navštíven vícekrát. 
Pro realizované okruhy byla vypočtena celková kilometrová vzdálenost, která má 
v součtu 4026,8 kilometrů, což je o 630 kilometrů více ve srovnání s návrhem no-
vých distribučních plánů. Při vyčíslení úspory nákladů se jedná v průměru okolo 
6 000 Kč za daný den. 

Jak už bylo řečeno v diskuzi, o jakémkoliv řešení nelze tvrdit, že by bylo 
to správné a nejlepší, a to právě díky odchylkám, které se mohou v rámci řešení 
objevit. Není možné zaručit, že nelze nalézt lepší řešení. Optimalizace by však měla 
směřovat ke zlepšení stávající situace. 
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A Adresy odběratelů a jejich objednávky 

Tab. 38 Adresy odběratelů a hmotnost objednávek 

Místo Adresa ulice Kg 

Červenka Svatoplukova 16 287,2500 

Chornice Jevíčská 41 307,0100 

Střelice Střelice 726 3908,0000 

Hanušovice Pivovarská 261 14679,0000 

Postřižín Postřižín  23728,9800 

Litovel - Rozvadovice Rozvadovice 57 247,9600 

Mohelnice Družstevní  101,5300 

Olomouc Palackého  3686,2900 

Ostrava - Martinov Na Hrázi 3228/2 11738,0000 

Ostrava - Hrabůvka mjr.Nováka 1392/1A 1301,7900 

Zábřeh Leštinská  960,0000 

Hanušovice Pivovarská 261 384,5650 

Uničov gen.Svobody 1371 247,9600 

Hanušovice Pivovarská 261 6153,8700 

Zubří Hlavní  113,8500 

Šenov u Nového Jičína Dukelská  76,6000 

Valašské Meziříčí Masarykova 406/4 94,6000 

Břeclav Národních hrdinů  278/22 42,0000 

Znojmo - Oblekovice Oblekovice 75 1142,9600 

Mohelnice Sadová 152/11 619,9000 

Šternberk - Dalov Dalov 71 309,9500 

Uničov Masarykovo náměstí 18 111,6580 

Lipník nad Bečvou Hranická 1443 1281,0000 

Střelice Střelice 726 5957,6700 

Nemile Lupěné 33 153,2000 

Lešany Lešany 179 309,9500 

Libina Libina 83 185,9700 

Hranice Žáčkova 1 270,7820 

Frýdek-Místek Horymírova 580 203,8600 

Přerov Komenského 35 630,8000 

Havířov Dělnická  784,0000 

Hanušovice Pivovarská 261 3136,0000 

Olomouc Zikova 1 626,8000 

Litovel Vítězná  2929,7500 

Olomouc - Holice Týnecká 65 2880,0000 

Přerov Komenského 35 898,1280 

Zubří Hlavní  161,6500 
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Jílové u Prahy Tyršova 236 968,1500 

Uničov Pivovarská 78 134,0500 

Olomouc Lesní 2 639,0500 

Olomouc Horní Lán 9 2786,0000 

Sudkov Sudkov 272 667,2500 

Dlouhá Loučka Sokolská 44 248,9500 

Paseka Paseka 260 57,4500 

Šumperk Revoluční 9 6852,4300 

Mohelnice Dolní krčmy 603 159,2500 

Znojmo Přímětická 1753/36 1121,4000 

Břeclav Padělek 543 3006,4800 

Znojmo - Oblekovice Oblekovice 344 2481,6200 

Olomouc Rooseveltova 100 1278,0000 

Jeseník Janáčkova 760/4 5488,0000 

Dlouhá Loučka Rýmařovská 408 476,5000 

Šternberk ČSA 34 39,9800 

Moravičany Moravičany  1179,8000 

Šumvald Šumvald 150 429,7500 

Vyškov Křečkovská 14 5674,5600 

Medlov Medlov 169 248,2000 

Litovel Palackého 905 287,8600 

Pňovice Pňovice 81 309,9500 

Lomnice Lomnice 69 367,4000 

Litovel 1.máje 665 123,9800 

Dlouhá Loučka U pošty 9 43,2000 

Lukavice Lukavice 31 658,2000 

Šternberk Uničovská 64 433,9300 

Ryžoviště Rýmařovská 162 123,9800 

Jaroslavice Hradecká 607 185,9700 

Dlouhá Loučka 9.května 196 185,9700 

Šternberk Horní náměstí 49/4 225,8700 

Libina Libina 18 565,0000 

Šternberk Jívavská  796,0000 

Šumperk Vítězná 6 3980,0000 

Mohelnice 1.máje 1 123,9800 

Jeseník Bezručova 651/6a 983,2000 

Znojmo Pražská 72 880,0000 

Český Těšín Jablunkowská  917,7000 

Boskovice Chrudichromská 504 3136,0000 

Rožnov pod Radhoštěm nábř.Dukelských hrdinů 2306 646,5000 

Bohumín 9.května 1199 784,0000 

Brno - Lesná Okružní 33 880,0000 
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Olomouc Hynaisova 11 821,5000 

Brno - Vinohrady Žarošická 30 796,0000 

Břeclav tř.1.máje 2 841,0000 

Brno - Žabovřesky Stránského 28 1182,0000 

Šumperk Lidická 3047 1293,0000 

Velká Bystřice Olomoucká  791 5602,9200 

Velká Bystřice Olomoucká  791 2622,0000 

Velká Bystřice Olomoucká  791 2352,0000 

Přerov Komenského 35 23079,6000 

Přerov Komenského 35 226,8000 

Přerov Komenského 35 2352,0000 

Přerov Komenského 35 9,6000 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 

Podrobný popis objednávek: 
 

Tab. 39 Podrobný rozpis objednávek 

Místo Adresa ulice SUDY BEDNY KARTONY 
Kg RE-
KLAMA 

Kg 
OSTATNI 

Červenka Svatoplukova 16   15       

Chornice Jevíčská 41 5,0000 1       

Střelice Střelice 726         288 

Hanušovice Pivovarská 261 252,0000       648 

Postřižín Postřižín    840 609   558 

Litovel - Rozvadovice Rozvadovice 57 4,0000         

Mohelnice Družstevní    3 3   18 

Olomouc Palackého  42,0000 55     162 

Ostrava - Martinov Na Hrázi 3228/2   1080       

Ostrava - Hrabůvka 
mjr.Nováka 
1392/1A 21,0000         

Zábřeh Leštinská    400     180 

Hanušovice Pivovarská 261       384,5650   

Uničov 
gen.Svobody 
1371 4,0000         

Hanušovice Pivovarská 261 105,0000       288 

Zubří Hlavní    3 4   18 

Šenov u Nového 
Jičína Dukelská    4       

Valašské Meziříčí 
Masarykova 
406/4   4     18 

Břeclav 
Národních hrdinů  
278/22       42,0000   
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Znojmo - Oblekovice Oblekovice 75 23,0000         

Mohelnice Sadová 152/11 10,0000         

Šternberk - Dalov Dalov 71 5,0000         

Uničov 
Masarykovo ná-
městí 18 2,0000     9,7680   

Lipník nad Bečvou Hranická 1443   100     54 

Střelice Střelice 726 90,0000 83       

Nemile Lupěné 33   8       

Lešany Lešany 179 5,0000         

Libina Libina 83 3,0000         

Hranice Žáčkova 1 7,0000     7,0320   

Frýdek-Místek Horymírova 580 5,0000         

Přerov Komenského 35   32     18 

Havířov Dělnická    40     18 

Hanušovice Pivovarská 261   160     72 

Olomouc Zikova 1   8 6   36 

Litovel Vítězná    85     126 

Olomouc - Holice Týnecká 65   1200     540 

Přerov Komenského 35 18,0000   18   54 

Zubří Hlavní    7 1   18 

Jílové u Prahy Tyršova 236 15,0000 2       

Uničov Pivovarská 78   7       

Olomouc Lesní 2 10,0000 1       

Olomouc Horní Lán 9         126 

Sudkov Sudkov 272   15       

Dlouhá Loučka Sokolská 44   13       

Paseka Paseka 260   3       

Šumperk Revoluční 9 82,0000 90   58,2900 288 

Mohelnice Dolní krčmy 603   7 2     

Znojmo 
Přímětická 
1753/36 10,0000 10       

Břeclav Padělek 543 62,0000 6     162 

Znojmo - Oblekovice Oblekovice 344 38,0000       126 

Olomouc Rooseveltova 100   80     54 

Jeseník Janáčkova 760/4   280     126 

Dlouhá Loučka Rýmařovská 408   10       

Šternberk ČSA 34 2,0000         

Moravičany Moravičany    12       

Šumvald Šumvald 150   15       

Vyškov Křečkovská 14 90,0000       270 

Medlov Medlov 169   8       

Litovel Palackého 905 5,0000         

Pňovice Pňovice 81 5,0000         
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Lomnice Lomnice 69 5,0000 3       

Litovel 1.máje 665 2,0000         

Dlouhá Loučka U pošty 9 1,0000     3,3000   

Lukavice Lukavice 31 10,0000 2       

Šternberk Uničovská 64 7,0000         

Ryžoviště Rýmařovská 162 2,0000         

Jaroslavice Hradecká 607 3,0000         

Dlouhá Loučka 9.května 196 3,0000         

Šternberk 
Horní náměstí 
49/4 4,0000         

Libina Libina 18   28 3     

Šternberk Jívavská          36 

Šumperk Vítězná 6         180 

Mohelnice 1.máje 1 2,0000         

Jeseník Bezručova 651/6a   56 3   54 

Znojmo Pražská 72   80     36 

Český Těšín Jablunkowská    42 10   36 

Boskovice 
Chrudichromská 
504   160     72 

Rožnov pod Radhoš-
těm 

nábř.Dukelských 
hrdinů 2306   30     36 

Bohumín 9.května 1199   40     18 

Brno - Lesná Okružní 33   80     36 

Olomouc Hynaisova 11   50     36 

Brno - Vinohrady Žarošická 30         36 

Břeclav tř.1.máje 2   60     36 

Brno - Žabovřesky Stránského 28   40     36 

Šumperk Lidická 3047   20 10   54 

Velká Bystřice Olomoucká  791 48,0000 120 9   216 

Velká Bystřice Olomoucká  791   120     324 

Velká Bystřice Olomoucká  791   120     54 

Přerov Komenského 35   1080 216   540 

Přerov Komenského 35     23     

Přerov Komenského 35   120     54 

Přerov Komenského 35     1     

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 



80 Seznam vozidel 

B Seznam vozidel 

Tab. 40 Seznam vozidel 

SPZ Nosnost 

4M97272 1 800 

2M15268 4 200 

2M58613 4 800 

4M41475 4 950 

3M45281 5 200 

2M75644 6 200 

4M27055 7 698 

2M02606 8 016 

2M02636 8 263 

2M58614 8 411 

1M75282 8 712 

4M12124 9 000 

3M67173 9 500 

3M54030 9 500 

1M84470 9 900 

4M27066 10 080 

6T30917 24 000 

4M62177 26 000 

5MO8084 26 400 

1M60368 27 000 

4M87232 30 000 

Zdroj: interní data Pivovaru Litovel 


