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Cvičení 3 a 4 – Formulace úloh LP 
 

 

Příklad 1 – Výrobní problém 

 

Právě jste si založili malou firmu na výrobu dopravních značek. Ještě nevíte, jak moc se bude 

vaší firmě dařit, a tak nemáte odvahu se pustit do velké výroby. Vyrábíte tedy jen tři typy 

dopravních značek: 

 zákazové a příkazové kruhové značky (K), 

 výstražné trojúhelníkové značky (T) a 

 velkoplošné obdélníkové směrové značky (V). 

Značky jsou vyráběny tak, že z plechu je vyříznut patřičný tvar, ten je pak naohýbán a je 

k němu připevněn sloupek (či sloupky). Následně je celá značka přestříkána ochranným 

nástřikem a na závěr odvezena do skladu, odkud je distribuována. Čas potřebný na celý tento 

proces pro jednotlivé značky, uvedený v hodinách, je v následující tabulce. Ve firmě pracuje 

10 zaměstnanců na plný pracovní úvazek (tzn., každý odpracuje 8 hodin čistého času) a 5 

zaměstnanců na poloviční úvazek (4 hodiny).  

Poznamenejme dále, že kruhové a trojúhelníkové značky jsou umisťovány na jeden sloupek, 

k velkoplošným značkám jsou přidělávány z důvodu stability sloupky dva. Při inventuře bylo 

zjištěno, že pro následující výrobu je k dispozici 160 sloupků. 

Vzhledem k velikosti začínající firmy je k dispozici pro uskladnění značek jen malý sklad, do 

kterého lze uložit maximálně 120 vyrobených značek. 

Prodejní cena značek i náklady na výrobu dopravních značek jsou uvedeny v tabulce. Výroba 

by sama o sobě byla ztrátová, nicméně projekt je podpořen dotací na malé značky, jejíž výše 

je uvedena taktéž v tabulce.  

 

  zákazové (K) výstražné (T) velkoplošné (V) 

sloupky 1 ks 1 ks 2 ks 

čas 1 hod. 3 hod. 1 hod. 

prodejní cena 921 Kč / ks 719 Kč / ks 3 370 Kč / ks 

výrobní náklady 1 065 Kč / ks 1 106 Kč / ks 3 340 Kč / ks 

dotace 164 Kč / ks 377 Kč / ks 0 Kč / ks 

 

a) Formulujte matematický model úlohy zaměřené na výrobu značek s minimální 

výslednou hospodářskou ztrátou. 

b) V současné době vyrábíte 30 kruhových značek, 10 trojúhelníkových a 40 

velkoplošných. Určete očekávanou ztrátu a ověřte, zda je taková výroba přípustná. 

c) Jeden ze zaměstnanců přišel s návrhem, aby vaše firma vyráběla 70 kruhových značek, 

a 45 velkoplošných (trojúhelníkové vyrábět nebudete), neboť tak dosáhnete menší 

ztráty (tj. vyššího zisku). Rozhodněte, zda je návrh zaměstnance správný.  

d) Najděte optimální řešení uvedené úlohy. 

e) Interpretujte ekonomicky získané výsledky. 

 

Poznámky k řešení: 

a) Matematický model je identický s modelem uvedeným v příkladě 10 ze cvičení 2, 

doplněným o podmínky celočíselnosti. 

b) Optimální řešení je identické s řešením příkladu 10 ze cvičení 2. 
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Příklad 2 – Výrobní problém – rozšířený 

 

Stále vlastníte firmu se specializací na výrobu dopravních značek. Současná výroba je 

zaměřena na čtyři výrobky: 

 zákazové a příkazové kruhové značky (průměr kruhu 700 mm) 

 
 výstražné trojúhelníkové značky (strana rovnostranného trojúhelníku 900 mm) 

 

 
 informační obdélníkové značky (obdélník 1000 x 500 mm) 

 

 
 velkoplošné obdélníkové směrové značky (obdélník 1000 x 1500 mm)  

 
Uvedené značky jsou vyřezávány z plechu, opatřeny sloupky a následně nastříkávány 

ochranným nástřikem, přičemž vaše firma disponuje 600 m2 plechu na výrobu těchto značek. 

Na ochranný nástřik nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, nicméně při kontrole bylo 

zjištěno, že firma má nakoupeno pouze 2 300 litrů tohoto nástřiku. Plochy jednotlivých 

značek určené k nástřiku v m2 jsou uvedeny v následující tabulce a bylo vysledováno, že na 1 

m2 se spotřebuje 300 mililitrů nástřiku.   

 

Velkoplošné značky jsou pak umisťovány z důvodu stability na dvě tyče, ostatní značky na 

jednu. Firma disponuje 1 200 ks sloupků použitelných pro výrobu značek. 

 

Předpokládáte velkou zakázku na výrobu přesně 1000 ks dopravních značek dle vašeho 

výběru, ovšem s podmínkou, že vyrobíte alespoň 150 ks výstražných značek a informačních 

značek nebude méně než těch výstražných.   

 

Cílem je určit strukturu výroby tak, aby celková výroba zabrala co nejméně času, přičemž čas 

potřebný na výrobu jednotlivých značek je uveden v následující tabulce. 

 

 zákazové výstražné informační velkoplošné 

plocha pro ochranný nástřik 7 m2 6,5 m2 7,5 m2 9,5 m2 

čas na výrobu 22 min 28 min 22 min 25 min 
 

a) Určete spotřebu plechu na jednotlivé značky (s přesností na 3 desetinná místa). 

b) Formulujte matematický model úlohy. 
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c) Dokažte, že při výrobě 150 ks výstražných a 850 ks informačních značek (ostatní se 

nevyrábí) dosahujete optimální výroby a že výroba 700 zákazových, 150 výstražných 

a 150 informačních značek je optimální také. 

d) Určete, kolik plechu, ochranného nástřiku a sloupků zbude po dokončení výroby. 

e) Najděte další 3 optimální výrobní programy. 

f) Vypište všechna optimální řešení. 

 

 

Příklad 3 – Výrobní problém s komplety 

 

Předpokládejte strukturu výroby z příkladu 2. Předpokládejte dále, že stále platí omezení na 

množství plechu, sloupků a ochranného nástřiku (ostatní omezení jsou již nepodstatná, neboť 

zakázka byla vyřízena). 

Dostáváte dobře zaplacenou zakázku na dodání balíků značek (každý balík obsahuje 10 ks 

zákazových značek, 10 ks výstražných, 7 ks informačních značek a 5 ks velkoplošných 

tabulí). Na výrobu těchto balení (kompletů) nasadíte všechny své zaměstnance (10 

zaměstnanců na plný úvazek, tj. 8 hodin čistého času, a 5 zaměstnanců na poloviční úvazek) a 

čas potřebný na výrobu jednotlivých značek je uveden v následující tabulce. Zkompletování 

balíku zabere navíc ještě 30 minut času.  

a) Rozhodněte, kolik budete vyrábět dopravních značek, je-li vaším cílem vyrobit co 

největší množství balíků dopravních značek pro tuto zakázku. 

b) Rozhodněte, kolik budete vyrábět dopravních značek, je-li vaším cílem maximalizovat 

tržbu z prodeje balíků značek. 

c) Předpokládejte uvedené ceny v tabulce a rozhodněte, kolik budete vyrábět (a kolik 

následně prodávat) značek, pokud můžete značky prodávat nejen v balíku za cenu 

25 000 Kč za balení ale také samostatně, za uvedené ceny, přičemž vaším cílem je 

maximalizace tržeb. 

 

  zákazové výstražné informační velkoplošné balík 

plech 700 mm 900 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1500 mm 0 

sloupky 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 0 

nástřik 7 m2 6,5 m2 7,5 m2 9,5 m2 0 

čas 22 min 28 min 22 min 25 min 30 min 

cena 921 Kč 719 Kč 1 063 Kč 3 370 Kč 25 000 Kč 

 

 

  


