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Cvičení 8 – Řezné problémy 
 

Příklad 1 – Sloupky  

 

Firma na výrobu značek se rozhodla, že nebude sloupky k značkám dovážet, ale objedná si 10 

metrů dlouhé trubky, ze kterých si nechá sloupky řezat. Pro montáž dopravních značek 

potřebuje sloupky délky 5 m, 3 m a 2,5 m. Jak má firma desetimetrové trubky rozřezat, aby 

vyrobila alespoň 20 sloupků délky 5 metrů a sloupků délky 3 a 2,5 metrů dohromady alespoň 

50 kusů? 

 

a) Najděte optimální řešení úlohy za předpokladu, že je vaším cílem minimalizovat počet 

rozřezaných sloupků. 

b) Změnilo by se řešení, kdybyste museli nařezat přesně 20 delších a 50 kratších 

sloupků?  

c) Předpokládejte, že máte k dispozici jen 30 dlouhých trubek. Najděte optimální řešení 

úlohy za předpokladu, že je vaším cílem minimalizovat odpad, který vznikne 

rozřezáním (uvažujte omezení z bodu b). 

 

Příklad 2 – Poličky 

 

Firma Polička vyrábí dřevěné police. K výrobě používá dřevěné desky široké 30 centimetrů 

a dlouhé 2,5 metrů. Z těchto desek jsou řezány jednotlivé díly (standardní šířky 30 

centimetrů). Firma má k dispozici 1500 desek a z technických důvodů potřebuje nařezat: 

 minimálně 150 kusů desek délky 1,5 metru a 

 minimálně 1000 kusů desek délky 80 cm. 

Tatáž firma z nařezaných 1,5 metru, 80 cm a 40 cm dlouhých desek vyrábí poličky. Na 

každou poličku jsou třeba 2 desky dlouhé 1,5 metru, 3 desky dlouhé 80 cm a 1 deska dlouhá 

40 cm. Jak má firma rozřezat desky, pokud chce maximalizovat množství vyrobených polic? 

 

Příklad způsobu rozřezání desky 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 3 

 

Truhlářská firma vyrábí konferenční stolky tří typů: 

1) malý čtvercový stolek o rozměru 50 x 50 cm, 

2) velký obdélníkový stolek o rozměru 50 x 100 cm, 

3) moderní stolek tvaru písmene L, u kterého všechny 

kratší strany měří 50 cm a delší 100 cm (viz obrázek). 

Desky na všechny stolky jsou řezány ze stejného typu dřevěné 

desky o rozměru 1 x 1 metr. Čtvercový i obdélníkový stolek 

má 4 nohy, stolek tvaru písmene L má nohou 6. Firma má 

k dispozici 300 velkých desek a 2000 dřevěných nohou. Cílem 

firmy je maximalizovat počet vyrobených stolů (bez ohledu na 

tvar). 

30 cm 

2,5 m 

odpad 

30 cm x 1,5 m 30 cm x 80 cm 
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a) Najděte optimální způsob rozřezání desek. 

b) Interpretujte hodnoty strukturních a přídatných proměnných, redukovaných a 

stínových cen a hodnoty účelové funkce. 

c) Jak by se změnilo řešení, kdyby cílem firmy bylo maximalizovat celkové tržby za 

předpokladu, že čtvercový stolek prodáváte za 1600 Kč, obdélníkový za 3000 Kč a L 

stolek za 5000 Kč.  

d) Najděte optimální řešení problému, který maximalizuje počet vyrobených stolků za 

předpokladu dalšího omezení, které zajistí celkové tržby ve výši alespoň 1,2 milionů 

Kč.   

e) Najděte optimální řešení stejného problému s tržbami alespoň 1 001 600 Kč (řešte bez 

podmínek celočíselnosti). 

f) Interpretujte všechny hodnoty z předchozího bodu. 


