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Tento text je doplňujícím materiálem pro předmět Teorie grafů v 5. ročníku oboru 
Inženýrská informatika a automatizace na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 
Pochopitelně jej mohou číst i všichni zájemci o problematiku grafových algoritmů. Navazuje 
na předměty Operační a systémová analýza, Matematické základy informatiky, Optimalizace 
procesů a projektů.  

Vzhledem k omezenému rozsahu textu je výklad zpracován úsporně (zvláště v těch 
pasážích, kde lze již předpokládat jisté znalosti z jiných předmětů, např. téma kapitoly 4), 
z těchto důvodů je vypuštěna i většina důkazů matematických vět. Text tak nemůže v celém 
rozsahu nahradit přednášky. I tak v něm však lze najít základní informace o všech důležitých 
partiích teorie grafů a to i takových, které v učebnicích z této oblasti většinou vůbec 
nenajdeme, např. Steinerovy problémy, Voronoiovy diagramy a Delaunayho triangulace. 
 
 
 
Poděkování: 
Autor děkuje za podporu z Projektu rozvoje magisterských programů na Fakultě strojního 
inženýrství VUT v Brně a za možnost začlenit do textu odborné poznatky získané při řešení 
výzkumného záměru CEZ J22/98: 261100009 „Netradiční metody studia komplexních a 
neurčitých systémů“. 
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1. Základní pojmy 
 
• Graf v matematice = nejčastěji grafické znázornění funkční závislosti. 
• Grafem v teorii grafů se rozumí objekty popsané množinou vrcholů a množinou hran. 
Definice 1.1   

Prostý graf G je dvojice (V,H), kde V je množina vrcholů grafu G a H ⊆ V2 ∪P2(V) ∪V 
je množina hran grafu G.  

¨ 

 V2 = V × V = {(v1,v2) | v1∈V, v2 ∈V} 
  orientované hrany, orientované smyčky (pro v1= v2)  
 P2(V) = {{v1,v2} | v1 ≠ v2 , v1∈V, v2 ∈V } -  neorientované hrany  

{{v1,v2} | v1= v2 , v1∈V, v2 ∈V } = {{v} | v∈V} ≈ V -  neorientované smyčky 
 
Poznámka: 

Mezi dvěma vrcholy může existovat více hran téhož typu (např. paralelní vedení apod.), 
to v definici prostého grafu není zachyceno (protože množina v matematickém smyslu je 
definována výčtem navzájem různých prvků), proto je nutné zavést obecnější definici 
grafu. 

 
Definice 1.2   

Obecný graf G je trojice (V,H,ε), kde V je množina vrcholů grafu G a ε je zobrazení 
incidence,  

 ε : H → V2 ∪P2(V) ∪V. 
¨ 

 
Kreslení grafu 
 vrcholy – body nebo kroužky 
 hrany – čáry spojující vrcholy,  
 orientované hrany označeny šipkou od počátečního ke koncového vrcholu
  
Definice 1.3   

Nakreslení grafu je dvojice zobrazení ϕ, ψ, kde ϕ přiřazuje vrcholům grafu různé body 
roviny a ψ přiřazuje každé hraně spojující vrcholy x, y jednoduchou křivku s krajními 
body ϕ(x), ψ(y). 
Rovinné nakreslení je takové nakreslení grafu, kde libovolné dvě křivky přiřazené 
hranám mají společné nejvýše své krajní body, tj. body přiřazené vrcholům grafu (tedy 
jde o nakreslení bez křížení hran, bez průsečíků). 

¨ 
 
Definice 1.4   

Rovinný graf (též planární graf) je takový graf, k němuž existuje rovinné nakreslení. 
 
Definice 1.5   

Grafy G1=(V1,H1,ε1), G2=(V2,H2,ε2), jsou si rovny, jestliže V1=V2 , H1=H2 , ε1=ε2.  
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Grafy G1 , G2 jsou izomorfní, značí se G1 ≅ G2 , existuje-li dvojice vzájemně 
jednoznačných zobrazení  f : V1→ V2 , g : H1→ H2 takových, že zachovávají vztahy 
incidence ε1, ε2 , tj. pro každou hranu h∈H platí: 

 Jestliže ε1(h) = (x, y), pak ε2(g(h)) = (f(x), f(y)),  
 jestliže ε1(h) = {x, y}, pak ε2(g(h)) = {f(x), f(y)}. 
¨ 
 
Poznámka:  

Dva grafy jsou izomorfní, když se liší pouze nakreslením (pojmenováním) vrcholů a 
hran. 

 
Příklad 1.1  

Na následujícím obrázku jsou graf v levé části izomorfní s grafy na pravé straně. 
 

 

 

 

 

 

 

 
K hranám či vrcholům se často přidávají číselné (a někdy i jiné) hodnoty, které reprezentují 
např. doby trvání nebo náklady činností, propustnosti potrubí, pravděpodobnosti událostí 
apod. 
 
Definice 1.6   

Graf, jehož hrany a (nebo) vrcholy jsou opatřeny číselnými (nebo jinými) hodnotami, 
nazýváme ohodnoceným grafem nebo sítí. 
Síť je libovolný orientovaný graf G = (V, H), uvažovaný zpravidla s ohodnocením  
c: H → R+, které nazýváme kapacitou. 

¨ 
 
Definice 1.7   

Nechť G = (V, H, ε) je orientovaný graf, x, y libovolné vrcholy a  A⊆V  libovolná 
množina vrcholů. Pak: 

• VG
+
(x) = {z∈V | (x, z) ∈ ε (H)} = množina následníků vrcholu x (množina všech vrcholů, 

do nichž vede hrana z vrcholu x).  

• VG
−
(x) = {z∈V | (z, x) ∈ε (H)} = množina předchůdců vrcholu x (množina všech vrcholů, 

z nichž vede hrana do vrcholu x).  
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• VG(x) = VG
+
(x) ∪ VG

−
(x) = množina sousedů vrcholu x (množina všech vrcholů 

spojených hranou s vrcholem x).  
• VG(A) = ∪x∈A VG(x) = množina všech vrcholů spojených hranou s některým vrcholem z 

množiny A).  
• HG

+
(x)  = {h∈H | PV(h) = x} = výstupní okolí vrcholu x (množina všech hran s 

počátečním vrcholem x).  

• HG
−
(x) = {h∈H | KV(h) = x} = vstupní okolí vrcholu x (množina všech hran s koncovým 

vrcholem x). 

• HG(x) = HG
+
(x) ∪ HG

−
(x) = okolí vrcholu x (množina všech hran incidentních s vrcholem 

x). 

• WG
+
(A) = {h∈H | PV(h)∈A, KV(h)∉A} = množina všech hran, jejichž počáteční vrchol 

leží v množině A a koncový vrchol v A neleží.  

• WG
−
(A) = {h∈H | PV(h)∉A, KV(h)∈A} = množina všech hran, jejichž počáteční vrchol 

neleží v množině A a koncový vrchol leží v A.  

• WG(A)= WG
+
(A) ∪ WG

−
(A) = řez určený množinou vrcholů A (množina všech hran, 

jejichž jeden vrchol leží v množině A a druhý v A neleží).  

• mG
+
(x, y) = |HG

+
(x)∩HG

−
(x)| = násobnost orientované hrany (počet hran s počátečním 

vrcholem x a koncovým vrcholem y). 
• mG(x, y) = |HG(x)∩HG(x)|  (počet hran spojujících vrcholy x a y). 
• dG

+
(x) = | HG

+
(x)| = výstupní stupeň vrcholu x (počet hran s počátečním vrcholem x). 

• dG
−
(x) = | HG

−
(x)| = vstupní stupeň vrcholu x (počet hran s koncovým vrcholem x). 

• dG
−
(x) = dG

+
(x)+ dG

−
(x) = stupeň vrcholu x (počet hran incidentních s vrcholem x, 

přičemž smyčky počítáme dvakrát). 
¨ 
 
Úmluva: 

Když bude z kontextu jasné, který graf máme na mysli, budeme psát stručněji V+(x), V-
(x) atd. místo VG

+
(x), VG

−
(x) atd. 

 
Definice 1.8   

• Multigraf (orientovaný nebo neorientovaný) je graf, v němž násobnost alespoň jedné 
hrany je větší než 1.   

• Speciálně orientovaný multigraf  je orientovaný graf, v němž m+(x, y) >1 pro nějaké 
vrcholy x, y;   

• neorientovaný multigraf  je neorientovaný graf, v němž m(x, y) >1 pro nějaké vrcholy x, 
y. 

• Prostý graf (orientovaný nebo neorientovaný) je graf, v němž násobnost každé hrany je 
nejvýše rovna jedné [viz str. 3]. 

¨ 
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2. Časová složitost algoritmů 
 
• Časová složitost (time complexity)  
 = nejdelší čas výpočtu, který algoritmus zabere při vstupu velikosti n  
 = čas výpočtu při nejméně příznivém případu, je jistou funkcí f čísla n  
 ≈ počet operací (porovnání, … ) 

• Paměťová složitost (space complexity)   
 = paměťové nároky programu. 
 
Výpočet f(n) může být složitý, proto se při odhadu času výpočtu zaměřujeme na dominantní 
složku v f(n), která pro velká n reprezentuje téměř celý čas výpočtu. 

⇒  
myšlenka asymptotických odhadů – vyšetřovaná funkce f(n) se porovnává s nějakou 
„jednodušší“ funkcí g(n) vyjadřující meze, v nichž se provedení výpočtu pohybuje. 

Θ-notace 
 - vyjadřuje asymptotickou horní a dolní mez funkce f(n) 
 
Definice 2.1 

f(n) = Θ(g(n)) ⇔ ∃c1, c2, n0>0: ∀n≥n0 (0 ≤ c1.g(n) ≤  f(n) ≤  c2.g(n)) 
 Řekneme, že f(n) roste asymptoticky tak rychle jako g(n)  nebo také, že f(n) a g(n) rostou 

řádově stejně rychle. 
¨ 
 
Neformálně můžeme Θ-notaci definovat takto: 
 f(n)=Θ(g(n)), jestliže poměr f(n)/g(n) je pro velká n shora i zdola omezen. 
  
 Zpravidla předpokládáme, že hodnoty f, g jsou nezáporné, což je ve shodě s tím, že f(n) 
určuje počet operací algoritmu. 
 Pro řadu funkcí empiricky určených je obtížné najít funkci, jejíž násobky reprezentují 
asymptotickou horní a dolní mez. Proto se často v odhadu nejméně příznivého případu 
soustřeďujeme na asymptotickou horní mez. Vyjadřujeme ji pomocí O-notace. 

O-notace (Order notation, Big O notation) 
 - vyjadřuje asymptotickou horní mez funkce f(n) 
 
Definice 2.2 

f(n) = O(g(n)) ⇔ ∃c, n0>0: ∀n≥n0 (0 ≤ f(n) ≤ c.g(n)) 

 Řekneme, že f(n) roste asymptoticky tak rychle jako g(n). 
¨ 

 
Ω-notace  
 - vyjadřuje asymptotickou dolní mez funkce f(n) 
 
Definice 2.3 

f(n) = Ω(g(n)) ⇔ ∃c, n0>0: ∀n≥n0 (0 ≤ c.g(n) ≤  f(n)) 
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 Řekneme, že f(n) roste nejméně tak rychle jako g(n). 
¨ 
 
Tvrzení 2.1  

Pro každé dvě funkce f(n) a g(n) je  
 f(n) = Θ(g(n)) ⇔ f(n) = O(g(n)) a f(n) = Ω(g(n)) 
• 
 

2.1. Aritmetika časových složitostí 

Věta 2.1  
a) O-notace je reflexivní, tj. f(n) = O(f(n)). 
b) Konstanty jako  ½  v  ½(n2 − n)  se ignorují. 
c) O-notace součtu je rovna nejrychleji rostoucímu sčítanci. 
d) O-notace je tranzitivní, tj. jestliže  x(n) = O(y(n)) a  y(n) = O(z(n)), pak   

x(n) = O(z(n)). 
e) O-notace je multiplikativní, tj. jestliže a(n) = O(x(n)) a  b(n) = O(y(n)), pak  

a(n).b(n) = O(x(n).y(n)). 
f) Vyšší mocnina n roste rychleji než nižší mocnina n. 
g) Jestliže f(n) je polynom stupně k, pak  f(n) = O(nk). 
h) Každá exponenciální funkce roste rychleji než každá mocnina. 
i) Každá kladná mocnina n roste rychleji než  ln n. 
j) Všechny logaritmy rostou stejně rychle, to znamená  logan = O(logbn)   

a   logbn = O(logan). 
k) n log n roste rychleji než n, ale mnohem pomaleji než n2 

l) Faktoriál roste rychleji než 2n. 
n 
 
Důsledek 2.1  

Uvedená pravidla umožňují sestavit hierarchii rychlosti růstu: 

O(1), O(log n), O(n), O(n log n), O(n2), …, O(nk), O(2n), O(n!), 
kde O(n0)=O(1) 

n 
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3. Reprezentace grafu v počítači 
 
3.1. Obecný graf 

3.1.1 Incidenční matice 
 
Incidenční matice (Incidence matrix) 
– orientovaný graf   G = (V,H,ε) 
 
 
 
 
 
• velikost incidenční matice |V||H| 
• časová složitost ověření (i,j)∈H  je O(|H|) 
 
 
Příklad 3.1 
 

 

 
 
 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 
 
 1 1 1 −1 1 0 0 0 0 
 2 −1 0 0 0 −1 1 0 0 
 AI = 3 0 0 0 0 0 −1 0 1 
 4 0 0 0 −1 1 0 1 −1 
 5 0 −1 1 0 0 0 −1 0 
 
 
Incidenční matice 
– neorientovaný graf   G = (V,H,ε) 

Příklad 3.2 

 








=∈∃−
=∈∃

=
jinak,0

),()(: jestliže,1
),()(: jestliže,1
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ε





=
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a
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( )kiik uua ,1−= ε

( )},{1
kiik uua −= ε

 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 
 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
 2 1 0 0 0 1 1 0 0 
 AI = 3 0 0 0 0 0 1 0 1 
 4 0 0 0 1 1 0 1 1 
 5 0 1 1 0 0 0 1 0 
 
 

3.1.2 Matice sousednosti 
 
Matice sousednosti (Adjacency matrix) 
– orientovaný graf   G = (V,H,ε) 

  
 (počet hran od ui k uk) 

• velikost matice sousednosti |V|2 
• časová složitost ověření (i,j)∈H  je O(1) 
 
 
 
Příklad 3.3 
 

 

 

 
 
 1 2 3 4 5 
 
   1 0 1 0 1 1 
   2 0 0 1 0 0 
 AS = 3 0 0 0 1 0 
 4 0 1 0 0 1 
 5 1 0 0 0 0 
 
 
Matice sousednosti (Adjacency matrix) 
– neorientovaný graf   G = (V,H,ε) 

  
  (počet hran mezi ui a uk) 
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Příklad 3.4 

 
 1 2 3 4 5 
 
   1 0 1 0 1 2 
   2 1 0 1 1 0 
 AS = 3 0 1 0 1 0 
 4 1 1 1 0 1 
 5 2 0 0 1 0 
 
 

3.1.3 Spojové seznamy 
 
Spojové seznamy (Linked representation) 
– orientovaný graf   G = (V,H,ε) 
→ seznamy následníků 
• velikost O(|V||H|) 
• časová složitost ověření (i,j)∈H  je 

Ø O(|H|),  je-li implementováno polem seznamů (viz příklad) 
Ø O(|V|+|H|),  je-li implementováno jako seznam seznamů  

 
 
 
Příklad 3.5 
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Spojové seznamy 
– neorientovaný graf   G = (V,H,ε) 
→ seznamy sousedů 
 
Příklad 3.6 
 

 

 

 

 

 

3.2. Strom 

3.2.1 Prüferovo číslo 
 
strom T=(V,H), |V|=n   ⇒   Prüferovo číslo (Prüfer’s number)  P(T) ={p1, p2, ... , pn−2} 
 
 
Určení Prüferova čísla 

1. k := 1 
2. Nechť i je list s nejmenším číslem a j je jeho předchůdce. Pak j je rovno pk . 
3.  Odstraníme i a hranu (i, j) z dalších úvah.  
 Jestliže list i byl jediným následníkem vrcholu j, pak j se stane listem. 
4.  k := k +1  
5.  Jestliže zůstaly pouze dva vrcholy, skončíme,  
 jinak pokračujeme krokem 2. 
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Příklad 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P(T)={5,1,1,4,5,1} 
 
 
 
 
Rekonstrukce stromu z Prüferova čísla  
 
Prüferovo číslo P(T) ={p1, p2, ... , pn−2}⇒  strom T=(V,H), |V|=n  
 
Z konstrukce P(T) plyne, že stupeň každého vrcholu v stromu je o 1 vyšší než počet výskytů 
jeho čísla v P(T).  
 
1. Z P(T) určit stupně vrcholů. (Vrcholy, které se v P(T) nevyskytují, mají stupeň 1.) 
2.  i := 1  
3. Určit vrchol v0 s nejnižším číslem a stupněm 1, (v0 , pi ) je hranou stromu. Snížit stupně 

vrcholů v0 a pi o 1. 
4.  i := i +1  
5.  Pokračovat krokem 3, dokud nejsou stupně všech vrcholů rovny 0 s výjimkou dvou 

vrcholů, jejichž stupeň je roven 1. Poslední hrana ve stromu spojuje tyto dva vrcholy. 
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Příklad 3.8 
 
P(T)={5,1,1,4,5,1}⇒ n-2 = 6 ⇒ n = 8 
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4. Prohledávání grafu 
- systematický postup pro řešení následujících úloh: 

1. Zjistit, zda vrchol t je dosažitelný z vrcholu r. 
2. Najít množinu všech vrcholů dosažitelných z vrcholu r. 
3. Najít (jakoukoliv) cestu z vrcholu r do vrcholu t (pokud existuje). 
4. Najít (jakékoli) cesty z vrcholu r do všech vrcholů, které jsou z něj dosažitelné. 
5. Pro všechny vrcholy, které jsou dosažitelné z vrcholu r, provést zadanou operaci. 
 
Metody prohledávání 

• prohledávání do šířky (breadth-first search) 
• prohledávání do hloubky (depth-first search) 
• metoda větví a mezí (branch and bound method) 
• prohledávání s návratem (backtracking) 
 
 
4.1. Prohledávání grafu do šířky 
- v grafu najde všechny vrcholy, do nichž vede cesta ze zadaného  vrcholu r a cesty přitom 
obsahují nejmenší možný počet hran. 

 
1. [Inicializace] 
for ∀V−{r} do  
 begin dosažen[v] := false;  počet-hran-od-r[v] := ∞;  předchůdce[v] := nil  
 end; 
počet-hran-od-r[r] := 0; dosažen[r] :=true;  FRONTA := (r);  
while 2. [Test ukončení] FRONTA ≠ ( ) do 
 begin 3. [Volba vrcholu se začátku fronty]  
    v := zač-fronty;  
  4. [Postup do šířky] 
    for ∀VG

+(v) do { VG(v) – ve verzi pro neorientovaný graf }    
    if not (dosažen[w]) 
     then begin dosažen[w] :=true;   předchůdce[w] := v; 
       počet-hran-od-r[w] :=počet-hran-od-r[v]+1; 
       FRONTA := FRONTA + (w) 
      end; 
   FRONTA := FRONTA − (v) 
 end; 
 
Věta 4.1 

Časová složitost algoritmu prohledávání do šířky je O(|V|+|H|) 
Důkaz. Operace vložení vrcholu na konec fronty a odebrání vrcholu ze začátku fronty mají 

složitost O(1), pro všechna provedení cyklu while pak O(|V|).  
Souhrnná délka seznamů následníků VG

+(v), resp. seznamu sousedů VG(v), je ohraničena 
počtem hran, tj. časem O(|H|). 

n 
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4.2. Prohledávání grafu do hloubky 
- v grafu najde všechny vrcholy, do nichž vede cesta ze zadaného  vrcholu r 
 
for ∀v∈V do  
 begin stav[v] := nedosažen;  předchůdce[v] := nil  
 end; 
i := 0;  
POSTUP-DO-HLOUBKY(r) 
 
 
 
 
 
 
 
procedure POSTUP-DO-HLOUBKY(v)  
 stav[v] := otevřen;   i := i+1;   poprvé[v] := i;  
 for ∀w∈VG

+(v) do  { VG
+(v) – ve verzi pro neorientovaný graf }   

  if  stav[w]=nedosažen     
   then begin předchůdce[w] := v; 
     POSTUP-DO-HLOUBKY(w)      
    end; 
  stav[v] := zavřen;  i := i+1;   naposled[v] := i; 
 
 
Poznámka: 

• vrchol v ve stavu zavřen  
… všichni následníci (sousedé) vrcholu v už jsou prozkoumáni 

• vrcholy ve stavu otevřen  
… zásobník rekurzivních volání 

• i ∈ <1, 2|V|>  
• poprvé[v] < naposled[v] 

 
 
Věta 4.2 

Časová složitost algoritmu prohledávání do hloubky je O(|V|+|H|) 

Důkaz.  První cyklus for ∀v∈V do má časovou složitost O(|V|). 
 Během provádění procedury POSTUP-DO-HLOUBKY(v) se cyklus for provádí |VG

+(v)|-
krát. Protože Σv∈V |VG

+(v)|=O(|H|), je celkový čas cyklu for v proceduře  
 POSTUP-DO-HLOUBKY(v) roven O(|H|). 
n 
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Příklad 4.1 (Koza, vlk a zelí) 
 Převozník má převézt na druhý břeh kozu, vlka a zelí, přičemž může převážet pouze 
jedno zvíře nebo zelí a nikdy nesmí nechat bez dozoru na břehu vlka a kozu nebo kozu a 
zelí. 
 
Řešení:  

Graf: vrcholy =  situace na výchozím břehu, např. VKP ≈ na 1. břehu je   
   vlk, koza a převozník 
 hrany  =  spojnice vrcholů, odpovídají převozu zvířete nebo zelí 

Počet možných vrcholů = 24 = 16 (počet čtveřic s dvoustavovými prvky).  
Kombinace VK, KZ, VKZ, PV, PZ, P nejsou přípustné, proto uvažujeme pouze 10 vrcholů. 

 Řešení spočívá v nalezení cesty z vrcholu VKZP do vrcholu 0, což odpovídá převezení 
všech na druhou stranu. (Úloha má 2 řešení, viz obr.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad 4.2 (Odměřování vody) 
 Máme dvě nádoby, jednu na 3 litry, druhou na 5 litrů. Úkolem je do větší nádoby 
nabrat přesně 4 litry bez použití dalších nádob. Při přelévání nesmíme nikdy žádnou nádobu 
přelít, ale pouze vyplnit nebo vyprázdnit. 
 
Řešení:  

Graf: vrcholy =  reprezentovány počty litrů v nádobách, 
   3 litrová nádoba – 4 stavy – 0,1,2,3 litry v nádobě, 
   5 litrová nádoba – 6 stavů – 0,1,2,3,4,5 litrů v nádobě  
  ⇒ počet vrcholů = 4×6 = 24, 
   V = {(0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (0,1), (1,1), (2,1), (3,1), 
    (0,2), (1,2), (2,2), (3,2), (0,3), (1,3), (2,3), (3,3), 
    (0,4), (1,4), (2,4), (3,4), (0,5), (1,5), (2,5), (3,5)} 
   Některé vrcholy však mají nulový vstupní stupeň, a tedy je můžeme 

vypustit. Jsou to ty vrcholy (stavy), kdy ani jedna z nádob není plná ani 
prázdná. Zůstane 16 vrcholů.  

 hrany  =  přímý přechod z jednoho stavu do druhého naplněním nebo 
vyprázdněním některé nádoby nebo přelitím co největšího množství z 
jedné nádoby do druhé (tj. vždy se některá nádoba vyprázdní nebo zcela 
naplní). 

 Řešení spočívá v nalezení cesty z vrcholu (0,0) do vrcholu (0,4).   
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5. Metoda větví a mezí vs. backtracking 
 
5.1. Metoda větví a mezí 

Úkol: Dány množiny X1, X2, … , Xn, dále množina přípustných řešení A ⊂ X1 × X2 × … × Xn 
daných omezovacími podmínkami a účelová funkce f: A→R. Cílem je najít takové 
přípustné řešení (x1, x2, … , xn)∈A, pro které f nabývá maximální (minimální) 
hodnotu.. 

 
 Metoda větví a mezí používá strategii hledání do šířky v tzv. stromu problému (nebo 
také stromu řešení), který je postupně vytvářen. Kořen stromu odpovídá případu, kdy 
žádným rozhodovacím proměnným nejsou přiřazeny hodnoty a horní (dolní) mez řešení 
odpovídá jejich max. (min.) hodnotách. Kořen rozvětvíme podle možných hodnot první 
nefixované rozhodovací proměnné a pro získané následníky určíme příslušnou horní mez (f 
→ max), resp. dolní mez (f → min) dosazením max. (min.) hodnot nefixovaných 
proměnných. Tito následníci představují kandidáty větvení. Ze všech kandidátů větvení 
rozvětvíme toho, který má největší horní (nejmenší dolní) mez a přitom pro fixované 
hodnoty rozhodovacích proměnných není porušena žádná omezovací podmínka. Bude-li pro 
některého kandidáta větvení jeho horní mez nižší (dolní mez vyšší) než dosud největší 
(nejmenší) nalezená hodnota f přípustného řešení, pak příslušný podstrom stromu problému 
dále nerozvětvujeme. V rozvětvování (a tím fixování dalších rozhodovacích proměnných) 
pokračujeme, dokud existují kandidáti větvení. 
 
Příklad 5.1 

Metodou větví a mezí určit maximum funkce 
f(x1, x2, x3, x4) = 4x1+3x2+2x3+x4  

za omezujících podmínek 
2x1+2x2+x3+3x4 ≤ 6,  x1, x2∈{0,1,2},  x3, x4∈{0,1} 

 
řešení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
funkce f při daných omezeních nabývá svého maxima 11 pro x1=2, x2=1, x3=0, x4=0 
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5.2. Backtracking (prohledávání s návratem) 

Úkol: Dány množiny X1, X2, … , Xn, dále množina přípustných řešení A ⊂ X1 × X2 × … × Xn 
daných omezovacími podmínkami a účelová funkce f: A→R. Cílem je najít takové 
přípustné řešení (x1, x2, … , xn)∈A, pro které f nabývá maximální (minimální) 
hodnotu.. 

 
 Backtracking hledá řešení jako posloupnost částečných řešení, kterou rozumíme 
posloupnost 

(x1), (x1, x2), (x1, x2, x3), … , (x1, x2, … , xn), 
která postupným přidáváním souřadnic vytvoří hledané řešení. Množinu všech posloupností 
B1, B2, … , Bn, kde Bi ⊂ X1 × X2 × … × Xi, i=1, … , n můžeme považovat za vrcholy 
orientovaného grafu. Následníkem vrcholu jsou všechna prodloužení posloupnosti o jednu 
souřadnici. Vytvořený graf nazýváme stromem problému.   
 Backtracking používá strategii hledání do hloubky.  
 
Úsporu času dosáhneme, když: 

1. Prodlužujeme jen ta částečná řešení, která lze prodloužit na přípustná řešení. 
2. Pro každé přípustné částečné řešení určíme optimistický odhad hodnoty f. Bude-li pro 

některé přípustné částečné řešení tento odhad horší než hodnota f pro dosud nejlepší 
nalezené přípustné řešení, pak částečné řešení neprodlužujeme,  tj. neprohledáváme 
příslušný podstrom stromu problému. 

 
Příklad 5.2 

Pomocí backtrackingu určit maximum funkce 
f(x1, x2, x3, x4) = 4x1+3x2+2x3+x4  

za omezujících podmínek 
2x1+2x2+x3+3x4 ≤ 6,  x1, x2∈{0,1,2},  x3, x4∈{0,1} 

 
řešení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
funkce f při daných omezeních nabývá svého maxima 11 pro x1=2, x2=1, x3=0, x4=0 
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Efektivita metody větví a mezí a backtrackingu 
 
Počet vrcholů celého stromu problému v daném příkladu = 
 1+|X1|+|X1|.| X2 |+|X1|.| X2 |.| X3 |+|X1|.| X2 |.| X3 |.| X4 | = 
 1+3+3.3+3.3.2+3.3.2.2=1+3+9+18+36 = 67 
 
Počet generovaných vrcholů metodou větví a mezí a bactrackingem = 22 
 
Redukce = (67−22)/67*100 = 67,16% 
 
Poznámka: 
 V obecném případě se může velikost redukce lišit a pro rozsáhlé grafy nemusí být 
dostatečná ⇒ heuristické metody prohledávání. 
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6. Eulerovské tahy a hamiltonovské cesty 
 
Definice 6.1 

• Posloupnost vrcholů a hran v0, h1, v1, h2, v2, …, hk, vk se nazývá orientovaný sled, jestliže 
pro každou hranu hi z této posloupnosti platí PV(hi)=vi-1 a KV(hi)=vi. 

• Posloupnost  v0, h1, v1, h2, v2, …, hk, vk se nazývá neorientovaný sled, jestliže každá 
hrana hi této posloupnosti spojuje vrcholy vi-1, vi.  

• Triviální sled je sled, který obsahuje jediný vrchol a žádnou hranu (tj. k=0). 
• Řekneme, že vrchol y je orientovaně (neorientovaně) dosažitelný z vrcholu x, jestliže 

existuje orientovaný (neorientovaný) sled vedoucí z vrcholu x do vrcholu y. 
¨ 
 
Definice 6.2 

• Orientovaný (neorientovaný) sled, v němž se žádná hrana neopakuje, se nazývá 
orientovaný (neorientovaný) tah. Orientovaný (neorientovaný) sled, v němž se 
neopakuje žádný vrchol, se nazývá orientovaná (neorientovaná) cesta. 

• Sled (tah, cesta) (orientovaný či neorientovaný), který má alespoň jednu hranu a jehož 
počáteční vrchol v0 se rovná koncovému vrcholu vk se nazývá uzavřený sled (uzavřený 
tah, uzavřená cesta). Neorientovaná uzavřená cesta se nazývá kružnice, orientovaná 
uzavřená cesta se nazývá cyklus. 

• Graf se nazývá souvislý, jestliže každé dva vrcholy grafu jsou dosažitelné 
neorientovanou cestou. 

¨ 
 
Definice 6.3 

• Eulerovský tah je tah, který obsahuje všechny hrany grafu (tj. každou hranu právě 
jednou).  

• Hamiltonovská cesta je cesta, která obsahuje každý vrchol grafu (tj. každý vrchol právě 
jednou). 

¨ 
 
Poznámka: 

V některých pramenech je použita odlišná terminologie - eulerovský tah je tah z 
předchozí definice, který je navíc uzavřený, a tah zavedený touto definicí se nazývá 
poloeulerovský. V dalším proto budeme z důvodu jednoznačnosti mluvit o uzavřeném a 
otevřeném eulerovském tahu. 

 
 
6.1. Eulerovské tahy 
 
Věta 6.1  

Nechť G je souvislý graf. Pak: 
1. V G existuje neorientovaný uzavřený eulerovský tah ⇔ každý vrchol má sudý stupeň.  
2. V G existuje orientovaný uzavřený eulerovský tah ⇔  pro každý vrchol platí  

 dG+(x)= dG−(x). 

Důkaz. 
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“⇒“ uzavřený tah a průchod každou hranou právě jednou implikuje, že do každého vrcholu 
právě tolikrát vstupujeme, kolikrát z něj vystupujeme (2*sudé = sudé, 2*liché = sudé).  

“⇐ “ (konstruktivní)  
 Zvolíme náhodně výchozí vrchol a po hranách postupujeme dále se zachováním 

podmínky neopakování hran. Vzhledem k předpokladům se do výchozího vrcholu 
musíme vrátit. Jestliže existuje vrchol, z něhož vycházejí hrany, které nebyly do tahu 
zahrnuty, „přerušíme“ tah v tomto vrcholu a vydáme se „neprozkoumaným“ směrem, 
po určité době se do tohoto vrcholu musíme vrátit. Opakováním popsaného postupu 
nakonec do tahu zahrneme všechny hrany. 

 
 
 
 
 
 
 
n 
 
 
Věta 6.2  

Nechť G je souvislý graf. Pak: 
1. V G existuje neorientovaný otevřený eulerovský tah ⇔  
 ⇔ G obsahuje právě dva vrcholy x, y lichého stupně a všechny ostatní vrcholy mají 

sudý stupeň.  
2. V G existuje orientovaný otevřený eulerovský tah ⇔   
 ⇔ G obsahuje právě jeden vrchol x, pro nějž platí dG+(x)= dG−(x)+1, a jeden vrchol y, 

pro nějž platí dG+(y) = dG−(y)−1, a pro všechny ostatní vrcholy z ∈ V − {x, y} platí 
dG+(z)  =  dG−(z). 

  
Důkaz. 
“ ⇒ “ Jestliže G lze nakreslit jedním otevřeným tahem, začínajícím v x a končícím v y, pak 

platí tvrzení o stupních vrcholů. 
“ ⇐ “ Z grafu G sestrojíme graf G’ přidáním vrcholu z a hran xz, yz. Pak x a y budou mít 

sudý stupeň, resp. stejný výstupní a vstupní stupeň a podle věty 6.1 se najde uzavřený 
eulerovský tah. Jestliže v něm z, xz a yz odstraníme, dostaneme otevřený eulerovský 
tah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
n 



© Miloš Šeda: Teorie grafů. VUT FSI v Brně, listopad 2003 
 

 24 

Příklad 6.1 Sedm mostů v Königsbergu (Královci, Kaliningradu). 

 
 
Je možné přejít přes všechny mosty přesně jednou a vrátit se na výchozí místo (bez 
přeplavání řeky Pregel) ? 
 
Sestavíme graf úlohy:  

vrcholy = břehy a ostrovy, hrany = mosty, viz následující obrázek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle věty 6.1 úloha nemá řešení. 
 
 
Poznámka: 

To, že úloha o 7 mostech nemá řešení, dokázal švýcarský matematik Leonard Euler 
(1707-1783) r. 1736 na „společenskou“ objednávku během svého pobytu v Petrohradu. 
Jeho důkazy existence či neexistence eulerovského tahu v obecném grafu jsou 
považovány za počátek teorie grafů. 

 
Příklad 6.2 

V grafech na následujícím obrázku lze najít eulerovský tah pouze v posledním z nich, a 
to otevřený eulerovský tah. 3. domeček lze tedy nakreslit jedním tahem, musí se však 
začít v jednom ze spodních vrcholů a skončit v druhém spodním vrcholu.  
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Příklad 6.3 (Úloha čínského pošťáka (Chinese postman problem)) 
Pošták má při roznášce pošty projít každou ulicí svého rajónu. Jak má postupovat, aby 
ušel co nejméně kilometrů? 
 

Řešení: 
(a) Jestliže v grafu rajónu existuje eulerovský tah, pak tento tah je optimálním řešením 

úlohy. 
(b) Jestliže v grafu rajónu eulerovský tah neexistuje, pak pošťák musí projít některými 

ulicemi vícekrát, tj. musíme minimalizovat součet délek opakovaně procházených 
ulic. 
(Řeší se pomocí párování v grafech.) 

 
 
6.2. Hamiltonovské cesty 
 
V odstavci 6.2.1 ukážeme aplikaci metody větví a mezí pro hledání nejkratší hamiltonovské 
cesty. Předpokládáme, že známe algoritmus pro hledání minimální (nejkratší) kostry, viz 
kapitola 8. [Kostrou grafu je každý jeho podgraf, který je acyklický a spojuje přitom 
všechny vrcholy grafu.]  
 
6.2.1 Nejkratší hamiltonovská cesta 
Je zřejmé, že:  

• Hamiltonovská cesta je kostrou grafu. 
• Odstraníme-li ze zadaného grafu hranu, která neleží na nejkratší hamiltonovské cestě, 

řešení úlohy (tj. nejkratší hamiltonovská cesta) se nezmění. 
 
Algoritmus hledání nejlevnější hamiltonovské cesty 

1. wmin  := ∞ ; 
2. Najdeme minimální kostru K daného grafu G.  
 (a) Tvoří-li tato kostra hamiltonovskou cestu (tj. všechny vrcholy v této kostře mají 

stupeň ≤ 2), pak tato kostra je nejkratší hamiltonovskou cestou (kdyby totiž 
existovala nějaká kratší hamiltonovská cesta, byla by zároveň kratší  kostrou, 
což by byl spor). (b) K obsahuje vrchol x tak, že dK(x)=k ≥ 3, a tedy některá z 
hran z HK(x) neleží ve výsledné nejkratší hamiltonovské cestě.    

 Sestrojíme zmenšené grafy G1, G2, … , Gk takové, že 
H(Gi) = H(G) −{hi vycházející z vrcholu x}, i=1, … ,k   

 a zkusíme vyhledat minimální kostry zmenšených grafů. 
 i. Gi vynětím hrany přestal být souvislý, tj. neobsahuje již žádnou kostru  
  (není třeba dále zkoumat).   
 ii. Minimální kostra grafu Gi tvoří hamiltonovskou cestu, délku (cenu) této cesty 

srovnáme s délkou dosud nejkratší hamiltonovské cesty a minimum si 
zaznamenáme      

 if w(K(Gi)) < wmin 
 then begin wmin := w(K(Gi))      
 zaznamenání hamiltonovské cesty    
 end;   
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 iii. Nejlevnější kostra grafu Gi netvoří hamiltonovskou cestu.   
 if w(K(Gi)) > wmin      
 then podúlohu dále nezkoumáme, protože vytržením hrany z původního 

grafu bez respektování optimálního pořadí vypouštění hran nemůže 
délka minimální kostry klesnout (kostra zmenšeného grafu je i 
kostrou v původním grafu), řešení podúlohy Gi tedy určitě nebude 
lepší než wmin  (bude-li vůbec existovat) 

 else  rekurzivně vyvoláme krok (b) pro Gi , tj. vyřazujeme hrany z Gi , atd. 
 
Příklad 6.4 

Hledáme nejkratší (nejlevnější) hamiltonovskou cestu v úplném grafu G s následující 
maticí délek (cen) hran. 
 

 ∞ 4 10 18 5 10  
 4 ∞ 12 8 2 6 
 10 12 ∞ 4 18 16 
 18 8 4 ∞ 14 6 
 5 2 18 14 ∞ 16 
 10 6 16 6 16 ∞ 
 
 
Řešení: 
 
minimální kostra grafu G 
w(K)=22 
 
 
 
 
 
 
  
 G1 = G − {1,2}  G2 = G − {2,6}  G2 = G − {2,5} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 w(..) =23  w(..) =24  w(..) =25 
 hamiltonovská cesta  dále nezkoumáme   hamiltonovská cesta 
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Poznámka: 
Uvedený algoritmus je použitelný pouze pro úlohy „menšího“ rozsahu, protože problém 
nalezení hamiltonovské cesty patří do třídy NP-úplných úloh, jejichž složitost 
s rozsahem úlohy exponenciálně roste. Při „velkém“ rozsahu úlohy je nutné použít 
aproximativní nebo heuristické metody. Oblíbené jsou zejména stochastické heuristické 
metody (metaheuristiky), mezi něž patří genetické algoritmy (genetic algorithms, GA), 
simulované žíhání (simulated annealing, SA), zakázané prohledávání (tabu-search, TS) 
a 

 horolezecký algoritmus (hill climbing, HC). 
Totéž platí pro úlohu, kterou se zabýváme v následujícím odstavci. 

 
 
6.2.1 Problém obchodního cestujícího 
Problém obchodního cestujícího (Travelling salesman problem nebo také Travelling 
salesperson problem) je zadán takto: 
Dáno n měst a vzdálenosti mezi nimi. Úkolem najít okružní cestu přes všechna města 
s minimální celkovou vzdáleností (tj. najít uzavřenou hamiltonovskou cestu). 
 
Časová složitost problému je úměrná počtu všech permutací z n prvkové posloupnosti, tj. je 
dána výrazem O(n!). 

  10!  = 3628800   ≈ 0.36*107 
  20!  = 2432902008176640000 ≈ 0.24*109  
 ... 
 100! = 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468 
   59296389521759999322991560894146397615651828625369792082 
   7223758251185210916864000000000000000000000000 ≈ 0.93*10158  
  
Stirlingův vzorec )1.(ln.2..2! −− =≈ nnnn enennn ππ  
 
 
6.3. Stochastické heuristické metody 
 
V tomto odstavci uvedeme stručně rámec tří nejpoužívanějších metaheuristik, mírně 
modifikovaných pro úlohu obchodního cestujícího. Vlastními detaily těchto metod se zde 
nezabýváme, přenecháváme je na přednášky.  
 
6.3.1 Genetický algoritmus 
 
P(0) := {P1, P2, … , PNpop}; 
Pmin := Permutace_minimalizující_délku ∈ P(0);  
t := 0 ; 
while t < počet iterací  do  
 begin repeat Binarní_turnajový_výběr(P(t), rodič1, rodič2); 
  potomek := Modifikované_2_bodové_křížení (rodič1, rodič2); 
  potomek := Posuvná_mutace(potomek) 
 until not (potomek in populace P(t)); 
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 Pmax := Permutace_maximalizující_délku ∈ P(t); 
 P(t +1) := P(t) − {Pmax} ∪ { potomek};  
  if  Délka(potomek) < Délka(Pmin) 
 then Pmin := potomek; 
 t := t +1 
 end;   { Pmin  je aproximací permutace měst s minimální délkou cesty } 
 
nastavení parametrů: 
 velikost populace  Npop ∈ <50, 200> 
 počet iterací :  1000 - 50000 
 
generování náhodné permutace 
 Randomize; 
 for i := 1 to n do    
 perm[i] := i; 
 for i := n downto 2 do { náhodné výměny dvojic prvků} 
 begin j := 1+Trunc(i*Random)    
 pom := perm[i];  perm[i] := perm[j];  perm[j] := pom 
 end; 
 
GA: modifikované 2-bodové křížení (modified two point crossover) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA: mutace (mutation) 

• vzájemná výměna dvou náhodně zvolených genů (exchange mutation) 
• posuvná mutace (shift mutation) ü  

 
 
 
 
 
 
 
6.3.2 Simulované žíhání 
 
inicializuj P0, T0, Tf , α (T) ;  
Pmin := P0 ; T := T0 ;  
repeat for i := 1 to nT do  
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 begin náhodně vyber  P ∈ Sousedství(P0) ; 
 ∆w  := w(P) −w(P0) ; 
 if ∆w < 0 
 then begin P0 := P { přesun k lepšímu řešení vždy proveden } 
 if w(P) < w(Pmin) then Pmin := P 
 end 
 else begin náhodně vyber  r∈(0,1) ; 
 if r < e−∆w/T  
 then P0 := P  { přesun k horšímu řešení } 
  end    
 end; 
 T := α (T) ; 
until T < Tf ;     { Pmin  je aproximací permutace měst s minimální délkou cesty } 
 
nastavení parametrů: 
 T0 = 10000, Tf  = 1,  
 α (T) = decr * T,  decr ∈ <0.8, 0.9999> 
 Sousedství: 

• GA shift mutation  ü 
• Lin-2-Opt change operator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.3.3 Tabu-search  
 
t := 1;   
inicializuj P0t;   
Pmin := P0t;  wmin := w(P0t);   
TL := (); 
while t ≤ tmax do  
 begin Ploc := P0t; wloc := w(P0t);  
 for ∀θ∈Θ do    
 begin P := θ(P0t);      
 if (w(P)<wloc) and ((θ∉TL) or (w(P)<wmin))    
 then begin Ploc := P; wloc := w(P); θloc := θ    
 end 
 end;   

aspirační kritérium 
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 if wloc < wmin   
 then begin Pmin := Ploc ; wmin := wloc      
 end;  
 if |TL| < k then TL:=TL+(θloc

−1) else TL :=TL-(θ1)+(θloc
−1); 

 t := t +1; 
 P0t := Ploc 
 end; { Pmin  je aproximací permutace měst s minimální délkou cesty } 
 
Θ … množina přípustných transformací generujících sousední řešení 
TL ... seznam zakázaných transformací 
k ≤ 10 ... velikost krátkodobé paměti 
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7. Nejkratší cesty 
 
Formulace problému hledání nejkratší cesty: 

a) najít nejkratší cestu mezi dvěma vrcholy grafu, 
b) najít nejkratší cestu z daného vrcholu grafu ke všem ostatním vrcholům (single source 

shortest paths problem) a 
c) najít nejkratší cestu mezi všemi dvojicemi vrcholů (all-pairs shortest paths problem). 

 
 
7.1. Dijkstrův algoritmus 
 
ad a) najít nejkratší cestu z vrcholu s do vrcholu t 
 
Předpokladem pro správnou funkci Dijkstrova algoritmu je, že ohodnocení všech hran grafu 
jsou dána nezápornými čísly. To v našem případě, kdy ohodnocení hran reprezentují 
vzdálenosti, je splněno. 
 Označme symbolem d[v] délku nejkratší cesty ze zdroje s  k vrcholu v. Je zřejmé, že 
d[s]=0. Vzdálenosti ze zdroje k ostatním vrcholům, k nimž ještě nebyly "zkonstruovány" 
žádné cesty, na začátku položíme rovné ∞. Algoritmus je založen na postupném zpřesňování 
odhadu délky nejkratší cesty ze zdroje k ostatním vrcholům. Předpokládejme, že (u,v) je 
hrana grafu s ohodnocením w(u,v) a aktuální odhady nejkratších vzdáleností k vrcholům u, v 
jsou d[u], d[v]. Jestliže d[u]+w(u,v) < d[v], pak d[u]+w(u,v) se stane novým odhadem d[v]. 
Proces, v němž aktualizujeme odhad d[v], se nazývá  relaxace (relaxation). 
Zpětnou cestu ke zdroji uchováme v ukazateli na předchůdce, v uvažovaném případě 
položíme před[v] := u. Je zřejmé, že na počátku jsou všechny tyto ukazatelé rovny nil. Jestliže 
relaxaci provedeme opakovaně nad všemi hranami grafu, pak hodnoty d[v] konvergují k 
délkám nejkratších cest vrcholu v od zdroje s. Nechť S je množina vrcholů, pro niž již známe 
konečnou hodnotu d[v]. Na počátku je tato množina prázdná. Otázkou je, jak určit vrchol z 
množiny V−S, který lze přidat do S. Algoritmus používá hladovou (greedy) strategii. 
V každém kroku vybere z V−S ten vrchol u, který má nejmenší hodnotu d[u]. 

 

for ∀i ∈V  do 
 begin d[i] := w(s, i);  
 označeno[i] := false;  
 if  w(s,i) < ∞ then před[i] := s  
 end; 
označeno[s] := true;  
konec := false;  
celková_délka_cesty := ∞; 
repeat imin := 0;   
 imin := i:  (1) not označeno[i] ∧ (2) d[i] = min {d[u]} < ∞ { hladový postup } 
 if imin = 0  
 then konec := true { cesta nenalezena, pro všechny neoznačené vrcholy d[i] = ∞ } 
 else if imin = t 
 then konec := true { cesta nalezena } 
 else begin označeno[imin] := true;  
 for ∀i ∈{not označeno[i]} do      
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 if  d[imin] + w[imin, i]) < d[i]; 
 then begin d[i] :=  d[imin] + w[imin, i]; 
 před[i] := imin 
 end           { relaxace }      
 end 
until  konec;    
{ if imin = t then celková_délka_cesty := d[imin] }  { Dijkstra s → t } 
 
Věta 7.1  Časová složitost Dijkstrova algoritmu je O(|V|2). 

Důkaz.  |V|+(|V|−1)+(|V|−2) +…+2+1 = |V|/2 (1+|V|) = O(|V|2)  
n 
 
 
Příklad 7.1  
 V následujícím grafu najít nejkratší cestu z vrcholu 1 do vrcholu 8. 
 
 

8
7
6
5
4
3
2
1

87654321

∞∞∞∞∞
∞∞∞∞

∞∞∞∞
∞∞

∞∞
∞∞∞∞

∞∞∞∞
∞∞∞∞∞

=

396
3916

9973
919693

676861
6989

3692
312

A
 

kopírovat vzdálenosti vstupů do vrcholů to 2,4, 6  

 
vzít 4 a označit jej,  vzít 2 a označit jej,  
aktualizovat vzdálenost do 3,5,7  aktualizovat vzdálenost do 5 
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vzít 6 a označit jej,  nejmenší vzdálenost z neoznačených 
žádné vzdálenosti se neaktualizují vrcholů má 5, označit jej,  
 aktualizovat vzdálenost do 7,8 
 

 
vzít 7 a označit jej,  8  je cíl, vzít jej a označit   
aktualizovat vzdálenost do 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejkratší cesta z vrcholu 1 do 8 je:   1 − 2  − 5 − 7 − 8 
 
Časovou složitost Dijkstrova algoritmu lze snížit, použijeme-li prioritní frontu 
implementovanou pomocí binární haldy. 
 
 
7.1.1 Binární halda  
Prioritní fronta (priority queue) podporuje následující operace: 

1. Vlož(Q,u,klíč): Vloží prvek u s klíčovou hodnotou klíč do fronty Q. 
2. OdeberMin(Q): Z fronty Q odebere prvek s minimální hodnotou klíče. 
3. ZmenšiKlíč(Q,u,nový_klíč): Ve frontě Q zmenší hodnotu klíče prvku u na hodnotu 

nový_klíč. 
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Prioritní fronta může být snadno implementována pomocí binární haldy (binary heap). Je to 
binární strom s vrcholy ohodnocenými celými čísly splňující následující podmínky: 

1. Každý vrchol binární haldy, který není obsažen v nejspodnějších dvou vrstvách, má  
dva následníky.  

2. V předposlední vrstvě následují zleva doprava nejprve vrcholy se dvěma následníky, 
pak případný vrchol mající jen levého následníka a nakonec vrcholy bez následníků.  

3. Ohodnocení každého vrcholu je menší nebo stejné jako ohodnocení kteréhokoliv 
z jeho následníků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binární haldu můžeme modelovat jednorozměrným polem tak, že jeho první prvek odpovídá 
kořenu haldy a další prvky pole jsou dány vrcholy z následujících vrstev haldy probírané 
zleva doprava. Tento postup je demonstrován na předchozím obrázku, kde je rovněž 
znázorněno jednorozměrné pole obsahující hodnoty vrcholů binární haldy.  
 

Snadno lze ukázat, že při uvedeném očíslování vrcholů binární haldy odpovídá j-
tému prvku v i-té vrstvě haldy prvek pole na pozici 2i−1 + j − 1 a levý, resp. pravý následník 
vrcholu s číslem i zaujímá v poli pozici 2i, resp. 2i+1 a jeho předchůdce pozici i/2 (tj. 
pozici  i div 2  v pascalovském zápisu). 
 Operace s binární haldou, a tím i prioritní frontou, se provádějí následujícím způsobem: 
 
 
 

1. [Přidání vrcholu.] K haldě se přidá nový vrchol právě jedním z těchto kroků: 
(a) Je-li halda prázdná, vytvoří se strom o jednom vrcholu. 
(b) Jestliže všechny vrcholy z první až předposlední vrstvy mají dva následníky, pak 

se vrcholu ležícímu zcela vlevo v poslední vrstvě přidá levý následník (tím se 
vytvoří nová vrstva haldy). 

(c) Je-li v předposlední vrstvě vrchol, který má jen levého následníka, přidá se mu 
pravý následník. 

(d) Neplatí-li předchozí podmínka a v předposlední vrstvě je vrchol bez následníků, 
přidá se mu levý následník. 

2. [Zápis klíče.] Klíči přidaného vrcholu se přiřadí klíčová hodnota prvku u. 

Vlož(Q,u,klíč) 
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3. [Oprava klíčových hodnot.] Jestliže přidaný vrchol u není kořenem a jeho hodnota 
klíče je menší než hodnota klíče jeho předchůdce p, pak u a p vyměníme, posuneme 
se na původní pozici předchůdce a krok opakujeme; v opačném případě skončíme. 

 
 
 

1. [Vyjmutí kořenu] Z haldy vynecháme její kořen, protože má nejmenší hodnotu klíče. 
2. [Vytvoření nového kořenu.] Z haldy vyjmeme vrchol, který leží v nejnižší vrstvě 

zcela vpravo, a vložíme jej na místo původního kořenu. 
3. [Oprava klíčových hodnot.] Jestliže nový kořen r má následníka x s nižší hodnotou 

klíče, pak r a x vyměníme, posuneme se na původní pozici následníka a krok 
opakujeme; v opačném případě skončíme. 

 
 
 
Na vrchol s modifikovanou hodnotou klíče uplatníme stejný způsob opravy klíčových 
hodnot jako v posledním kroku operace vložení nového vrcholu. 
 
Věta 7.2  Operace Vlož, OdeberMin a ZmenšiKlíč s haldou o n vrcholech mají časovou 
složitost O(log n). 
Důkaz. Nechť binární halda obsahující n vrcholů má h vrstev. Z vlastností binární haldy 
plyne n = 20 + 21 + 22 + … + 2h−1 + x, kde x je celé číslo z intervalu [1,2h]. Odtud dostáváme n 

= 2h − 1 + x ≥ 2h  a odtud plyne h ≤ log2n. Operace Vlož a OdeberMin probíhají podél cesty 
z kořene do některého z listů a operace ZmenšiKlíč z kořene do vrcholu s modifikovanou 
hodnotou klíče. Tvrzení plyne z faktu, že ve všech těchto operacích se v každé vrstvě 
provede jen konstantní počet příkazů. n 
 
 
Příklad 7.2   
 
Vlož(Q,u,7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OdeberMin(Q) 

ZmenšiKlíč(Q,u,nový_klíč) 
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Příklad 7.3 
 
OdeberMin(Q) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) najít nejkratší cestu z daného vrcholu grafu ke všem ostatním vrcholům 

 Efektivní implementace algoritmu uchovává vrcholy z V−S v prioritní frontě, kde 
klíčové hodnoty jejich prvků jsou rovny d[u]. Informaci o tom, které vrcholy jsou v S, tj. 
mají definitivní hodnotu nejkratší vzdálenosti od zdroje, budeme uchovávat v poli 
booleovských proměnných určeno. 
 
DIJKSTRA(G,s,d,před) 
 vstup : souvislý graf G = (V, H) s nezáporným ohodnocením hran 
 w: H(G) →ℜ+; 
 s - zdroj; 
 výstup : d[u], u ∈V; 
 před[u], u ∈V; 
 pomocné proměnné : Adj[u] - množina sousedů vrcholu u; 
 for ∀u ∈V do  
 begin d[u] := ∞; 
 určeno[u] := False; 
 před[u] := nil 
 end; 
 d[u] := 0; 
 Q := prioritní_fronta(V); { vložení vrcholů z V do Q }  
 while Neprázdná(Q) do  
 begin u := OdeberMin(Q); 
 for ∀u ∈ Adj[u] do  
 if d[u] + w(u,v) < d[v] 
  then begin d[v] := d[u] + w(u,v); 
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 ZmenšiKlíč(Q,v,d[v]); 
 před[v] := u 
 end; 
 určeno[u] := True 
 end;  { Dijkstra  s → V } 
 
Věta 7.3   
 Časová složitost Dijkstrova algoritmu v implementaci s binární haldou je O(|H| log |V|). 
Důkaz. Podle věty 7.1 odebrání vrcholu z prioritní fronty spotřebuje čas O(log |V|) a pro 
každou hranu s ním incidentní je potenciálně třeba čas O(log |V|) na operaci zmenšení 
hodnoty klíče sousedního vrcholu. Odtud dostaneme potřebný čas O(log |V| + deg(u) log |V|). 
Ostatní aktualizační kroky vyžadují konstantní čas. Celkový čas algoritmu T(V,H) je tedy 
roven 

( ) ( )

( ) ( ) ( )||log|)|||||2||||log)deg(1||log

||log)deg(1||log)deg(||log),(

VHVOHVVuV

VuVuVHVT
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Protože graf G je souvislý, |V| není asymptoticky větší než |H|, plyne odtud, že časová  
složitost Dijkstrova algoritmu je O(|H| log |V|). n 
 
 
7.2. Floyd-Warshallův algoritmus 
 
Floyd-Warshallův algoritmus je založen na metodě postupného zlepšování tak, že množina 
vnitřních vrcholů, které jsou na cestách uvažovány, se s každou iterací zvětšuje, dokud 
neobsáhne všechny vrcholy. Nechť dij

(k) označuje délku nejkratší cesty z vrcholu i do vrcholu 
j a vnitřní vrcholy se vybírají z množiny {1,2, … , k}. Je zřejmé, že cesta tvořená jedinou 
hranu nemá žádné vnitřní vrcholy. 

  
 
 d3,2(0) = ∞ (cesta neexistuje) 
 d3,2(1) = 12  (3,1,2) 
 d3,2(2) = 12  (3,1,2) 
 d3,2(3) = 12  (3,1,2) 
 d3,2(4) = 7  (3,1,4,2) 
 
 

 
Na začátku definujeme dij

(0) = wij, kde W je matice 
sousednosti. Abychom z dij

(k−1) mohli přejít k dij
(k), 

použijeme následující úvahu: 
1. Jestliže nejkratší cesta z i do j s vnitřními 

vrcholy z množiny {1,2, … , k} neprochází 
vrcholem k, pak  dij

(k) = dij
(k−1). 

2. Jestliže nejkratší cesta z i do j s vnitřními 
vrcholy z množiny {1,2, … , k} prochází 
vrcholem k, pak  dij

(k) = dik
(k−1) + dkj

(k−1). 
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Shrneme-li tyto úvahy, dostáváme rekurzivní pravidlo (formulaci dynamického 
programování) pro výpočet dij

(k). 

 dij
(0) = wij  

 dij
(k) = min (dij

(k−1), dik
(k−1) + dkj

(k−1))  pro  k > 1.  

Délka nejkratší cesty mezi vrcholy i a j je pak určena hodnotou dij
(n), protože v jejím výpočtu 

jsou jako potenciální vnitřní vrcholy uvažovány všechny vrcholy grafu. 
Odtud již můžeme napsat Floyd-Warshallův algoritmus, hodnoty mezi(i, j) jsou ukazatele na 
vnitřní vrcholy mezi vrcholy i a j, které slouží k rekonstrukci nalezené nejkratší cesty. 

 
FLOYD-WARSHALL(G,d,mezi) 
 vstup : souvislý graf G = (V, H) s nezáporným ohodnocením hran  w: H(G) →ℜ+; 
 výstup : d[i, j], i, j ∈V; 
 mezi[i, j], i, j ∈V; 
 for i := 1 to |V| do  
 for j := 1 to |V| do 
  begin d[i, j] := w[i, j]; 
 mezi[i, j] := null 
  end; 
 for k := 1 to |V| do  
 for i := 1 to |V| do 
 for j := 1 to |V| do 
 if d[i, k] + d[k, j] < d[i, j] 
  then begin d[i, j] := d[i, k] + d[k, j]; 
 mezi[i, j] := k 
 end; 
 
 
Věta 7.4   
Floyd-Warshallův algoritmus má časovou složitost O(|V|3) a paměťovou složitost O(|V|2).  
Důkaz. Časová složitost algoritmu je určena třemi vnořenými cykly v jeho druhé části, 
paměťová složitost je dána velikostí dvourozměrných polí.  
n 
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8. Stromy, kostra grafu 
 
Definice 8.1 

Nechť grafy G=(V,H,ε) a G=(V’,H’,ε’ ) jsou buď oba orientované nebo oba 
neorientované. Pak řekneme, že: 
• G’ je podgrafem (subgraph) grafu G, jestliže V’⊆V, H’⊆H a ε’  je zúžením zobrazení 

ε. 
• G’ je úplným podgrafem (complete subgraph) grafu G, je-li podgrafem grafu G a G' 

obsahuje všechny hrany grafu G, jejichž (oba) krajní vrcholy leží ve V(G’ ). 
•  G’ je faktorem (factor) grafu G, je-li podgrafem grafu G a platí V(G)=V(G’ ). 

¨ 
 
 
Poznámka: 

• G’je podgrafem G, vznikne-li z G vynecháním některých vrcholů a hran. (Podgraf je 
grafem, to znamená, že s každou hranou musí do podgrafu patřit i její krajní 
vrcholy). Každý graf je podgrafem sebe sama vzhledem k ⊆. 

• Úplný podgraf vznikne vynecháním některých (nebo žádných) vrcholů a všech hran, 
které s nimi byly incidentní.  

• Faktor vznikne vynecháním některých (nebo žádných) hran. 
 
Definice 8.2 

Nechť je dán graf G=(V,H) a V’ je podmnožina množiny vrcholů V. Pak podgraf grafu G 
indukovaný množinou V’ (induced by V’ ) je graf G’=(V’,H’ ) splňující: 

 1. H⊆H’   
 2. (vi, vj)∈H’  ⇒ vi, vj ∈V’ 
 3. [vi, vj ∈V’ ∧ (vi, vj)∈H]  ⇒ (vi, vj)∈H’ 
¨ 
 
Definice 8.3  

• Komponentou souvislosti grafu G (též souvislou komponentou nebo jen 
komponentou) nazýváme každý podgraf G’ grafu G, který je souvislý a maximální, 
tj. je-li G“≠G’ jiný podgraf grafu G takový, že G’ ⊆G“, pak již G“ není souvislý. 

• Nechť x je vrchol grafu G. Pak G(x) nazveme komponentou grafu G, která přísluší 
vrcholu x, jestliže G(x) je maximálním souvislým podgrafem grafu G, obsahujícím 
vrchol x (tj. do G(x) patří právě všechny ty uzly a hrany grafu G, jež leží alespoň na 
jednom sledu v grafu G, který začíná v x). 

¨ 
 
Věta 8.1   
Nechť x, y jsou dva různé vrcholy grafu G a G(x), G(y) jsou komponenty, které přísluší 
vrcholům x, resp. y. Pak komponenty G(x) a G(y) jsou buď dva disjunktní grafy (tj. 
G(x)∩G(y)=∅) nebo G(x)=G(y). 
Důkaz. Jsou-li G(x) aG(y) disjunktní, pak tvrzení platí triviálně. Předpokládejme, že existuje 
vrchol v, který patří jak do G(x), tak do G(y). Chceme dokázat, že G(x) = G(y). Nechť z je 
libovolný vrchol z G(x) (resp. rs je libovolná hrana z G(x). Dokážeme, že z (resp. rs) je i v 
G(x), tj. že platí G(x)⊆G(y).Označme  (S1; S2) symbolem S3, tedy S3 je sled mezi vrcholy x a y. 
Je vidět, že sled (S3; S), tj. (S1; S2; S) začíná v y a obsahuje vrchol z (resp. hranu rs), a tedy 
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vrchol z (resp. hrana rs) patří do G(y). Tím je dokázáno G(x)⊆G(y). Opačnou implikaci 
G(y)⊆G(x) lze dokázat obdobně. Z G(x)⊆G(y) a G(y)⊆G(x) plyne G(x)=G(y). 
 
 
 
 
 
Důkaz G(x)⊆G(y) 
 
 
 
 
n 
 
Důsledek 8.1 

• Každý vrchol grafu je obsažen v právě jedné komponentě  souvislosti. 
• Komponentu souvislosti obsahující daný vrchol x lze získat jako úplný podgraf 

určený množinou všech vrcholů, do nichž vede neorientovaná cesta z vrcholu x. n 
 

Algoritmus hledání komponent souvislosti 
 while existuje vrchol v0 neobsažený v žádné vytvořené komponentě do  
 begin (i) zvolíme v0 
 (ii) algoritmem hledání do šířky (nebo do hloubky)  
 v neorientovaném grafu najdeme všechny vrcholy dosažitelné z v0   
 end; 
 

Definice 8.4  
• Les (forest) je graf, který neobsahuje kružnici. 
• Strom (tree) je graf, který neobsahuje kružnici a je navíc souvislý.  

[Stromy jsou komponentami souvislosti lesa] 
• Kostra grafu (spanning tree) je podgraf, který je stromem a obsahuje všechny 

vrcholy grafu (tj. je to faktor grafu, který je  současně stromem).  
¨ 
 
 
Věta 8.2  
Nechť G=(V,H) je strom s n vrcholy a m hranami. Pak m=n−1 (tj. |H(G)|=•V(G)|−1). 
Důkaz. Je zřejmé, že strom s jedním vrcholem nemá žádné hrany a strom s 2 vrcholy má 
jedinou hranou, a tedy tvrzení platí pro n=1 a n=2. Přidáme-li ke stromu jednu hranu, pak, 
aby byla zachována souvislost, musí jeden koncový vrchol patřit do stávajícího stromu. 
Druhý koncový vrchol přidávané hrany však již do stávajícího stromu patřit nemůže, protože 
jinak bychom v grafu vytvořili kružnici, což je ve sporu s předpokladem, že G je strom. To 
znamená, že s přidáním hrany se o 1 zvětší i počet vrcholů a tvrzení zůstává v platnosti i pro 
m≥2. 
n 
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Věta 8.3 Každý souvislý graf má kostru. 
Důkaz. Jestliže graf obsahuje kružnici, odstraníme z grafu libovolnou hranu této kružnice. 
Souvislost grafu tím zůstane zachována. Pokud tento postup opakujeme, dostaneme nakonec 
faktor původního grafu, který je souvislý a neobsahuje již žádnou kružnici, je tedy podle 
definice 8.4 stromem a také kostrou. 
n 
 
Věta 8.4 Počet koster na daných n vrcholech je roven nn−2. 
Důkaz. Každou kostru grafu o n vrcholech můžeme zakódovat Prüferovým číslem 
skládajícím se z (n−2) prvků, jejichž hodnotami jsou celá čísla z intervalu <1,n>. Odtud 
plyne, že počet koster je roven (n−2)-prvkové variaci s opakováním z n prvků, a je tedy 
roven číslu nn−2. 
n 
 
 
8.1. Minimální kostra grafu 
 
Definice 8.5 
Nechť je dán souvislý graf G, jehož hrany jsou ohodnoceny reálnými čísly, které budeme 
nazývat cenami. Kostrou grafu, která má nejmenší součet ohodnocení hran mezi všemi 
kostrami, nazýváme nejlevnější (nebo minimální) kostrou (minimum spanning tree). 
¨ 
 
Aplikace nejlevnější kostry 
 
Elektrifikace území 
O. Borůvka algoritmus hledání nejlevnější kostry objevil jako řešení konkrétní praktické 
úlohy elektrifikace území. V této úloze obce tvoří vrcholy grafu, elektrická spojení hrany a 
ohodnocení hran reprezentuje cenu za natažení vedení mezi obcemi. Úkolem bylo najít 
takové spojení, aby všechny obce byly připojeny do elektrické sítě a přitom cena spojení 
byla minimální. 
 
Sjízdnost silnic 
Máme silniční síť, z níž chceme udržovat sjízdnou co nejkratší část, která vzájemně propojí 
všechny obce dané oblasti. 
 
Vybudování železniční sítě 
Mezi městy daného regionu máme navrhnout železniční síť tak, aby každá 2 města byla po 
železnici dosažitelná a přitom náklady na vybudování železniční sítě byly minimální. 

 
8.1.1 Kruskalův algoritmus  
 
[Určit nejlevnější kostru v souvislém ohodnoceném grafu G=(V,H)] 

1. [Inicializace kostry K.]  
 V(K) := V(G);   H(K) := ∅;   { K := (V , ∅) }  

2. [Přidání hrany do K.] 
 Nechť h je hrana s minimálním ohodnocením taková, že  h∉H(K)  
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 a  (V, H(K) ∪{h})  je acyklický graf, 
 H(K) := H(K) ∪{h}. 

3. [Test ukončení.] 
 Jestliže  |H(K)|=|V(G)| −1, pak K= (V,H(K)), jinak návrat na krok 2. 
 
Alternativně: 

1.  V(K) := V(G);   H(K) := H(G);  { K := G }  
2. [Odebrání hrany z K.] 

 Nechť h je hrana s maximálním ohodnocením taková, že  h∈H(K)  
 a  (V, H(K) −{h})  je souvislý graf, 
 H(K) := H(K) −{h}. 

3. [Test ukončení.] 
 Jestliže  |H(K)|=|V(G)| −1, pak K= (V,H(K)), jinak návrat na krok 2. 
 
 
8.1.2 Borůvkův algoritmus  
 
[Určit nejlevnější kostru v souvislém ohodnoceném grafu G=(V,H)] 

1. [Inicializace lesa L.]  
 V(L) := V(G);   H(L) := ∅;   { L := (V , ∅) } 

2. [Aktualizace lesa L.] 
Pro každou komponentu L’ lesa L určit nejlevnější hranu z hran vycházejících z L’  
k jiným komponentám. Nechť S  je množina těchto hran. Pak položme   

 H(L) := H(L) ∪ S   
 a určeme komponenty souvislosti v lese L = (V , H(L)) 

3. [Test ukončení.] 
 Jestliže  |H(L)|=|V(G)| −1, pak K= (V,H(L)), jinak návrat na krok 2. 
 (Alternativně jestliže počet komponent je roven 1, pak K= (V,H(L)),  
  jinak návrat na krok 2.) 
 
 
8.1.3 Jarníkův algoritmus 
  
[Určit nejlevnější kostru v souvislém ohodnoceném grafu G=(V,H)] 

1. [Inicializace kostry K.]  
 Nechť v je libovolný vrchol grafu G , 
 V(K) := {v};   H(K) := ∅;   { K := ({v},∅) }  

2. [Aktualizace kostry.] 
 Nechť h je hrana s minimálním ohodnocením z hran spojujících  
 vrchol u∈V(K) s vrcholem v∉V(K), pak  
 V(K) := V(K) ∪{v}; H(K) := H(K) ∪{h} 

3. [Test ukončení.] 
 Jestliže  |H(K)|=|V(G)| −1, pak K= (V,H(K)), jinak návrat na krok 2. 
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Podobně jako u Dijkstrova algoritmu pro hledání nejkratší cesty můžeme i Jarníkův 
algoritmus efektivně implementovat, použijeme-li prioritní frontu realizovanou binární 
haldou.   
 
 for ∀u ∈V do  
 begin klíč[u] := ∞; 
 uvnitř[u] := False 
 end; 
 klíč[r] := 0; 
 před[r] := nil; 
 Q := prioritní_fronta(V); { vložení vrcholů z V do Q }  
 while Neprázdná(Q) do  
 begin u := OdeberMin(Q); 
 for ∀v ∈ Adj[u] do  
 if (not(uvnitř[v])) and (w[u,v] < klíč[v]) 
  then begin klíč[v] := w(u,v); 
 ZmenšiKlíč(Q,v, klíč[v]); 
 před[v] := u 
 end; 
 uvnitř[u]  := True 
 end;  { Jarník } 
 
Věta 8.5   
 Časová složitost Jarníkova algoritmu v implementaci s binární haldou je O(|H| log |V|). 
Důkaz. Viz odvození v rámečku.  
n 
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9. Steinerovy problémy 
 
(i) Steinerův problém v euklidovské rovině (Euclidean Steiner tree problem): 

Je dána množina bodů v euklidovské rovině, které se nazývají terminály (terminals), a 
cílem je najít jejich nejkratší rovinné spojení.  

Optimální řešení má tvar stromu, který se nazývá euklidovský Steinerův minimální strom 
(Euclidean Steiner minimum tree (EStMT)). Na rozdíl od minimální kostry v euklidovské 
rovině není vyžadováno, aby spojení byla vedena pouze mezi terminály. K propojení lze 
použít i body, které nepatří k terminálům, tyto body se označují Steinerovy body (Steiner 
points).  
 
Příklad 9.1  
Obrázky znázorňují danou množinu bodů a jejich euklidovský Steinerův minimální strom. 
Steinerovy body jsou vyznačeny plnými kroužky. 
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(ii) Rektilineární Steinerův problém (Rectilinear Steiner tree problem): 

Stejně jako u Steinerova problému v euklidovské rovině je dána množina bodů 
v euklidovské rovině a cílem je najít jejich nejkratší rovinné spojení, všechna spojení 
však musí být vedena pouze v horizontálním nebo vertikálním směru.  

 
Příklad 9.2  
Obrázky znázorňují danou množinu bodů a jejich rektilineární Steinerův minimální strom. 
Steinerovy body jsou vyznačeny plnými kroužky. 
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(iii) Steinerův problém v grafech (Steiner tree problem in graphs nebo také Network 
Steiner tree problem): 

Je dán neorientovaný graf G=(V,H), nezáporná funkce ohodnocení hran w: H(G) →ℜ+ a 
neprázdná množina terminálů B. Cílem je najít nejkratší strom propojující terminály.  
Strom splňující tyto vlastnosti se nazývá Steinerův minimální strom (v grafu G 
vzhledem k B), jeho vrcholy, které nepatří do B, nazýváme Steinerovy vrcholy.  

 
Příklad 9.3  
Na prvním obrázku je zadán graf, v němž terminály jsou znázorněny čtverečky. V druhém 
obrázku je silnými čarami zakreslen Steinerův minimální strom pro danou množinu 
terminálů, Steinerovy vrcholy jsou vyznačeny plnými kroužky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciální případy: 

|B|=2  ⇒   StMT = nejkratší cesta mezi vrcholy x, y∈B 
B =V   ⇒  StMT = minimální kostra grafu 
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Poznámka: 
Protože u prvních dvou Steinerových problémů lze řešení aproximovat euklidovskou 
resp.  rektilineární minimální kostrou, je celkem přirozené se ptát, jak dobrá tato 
aproximace je. Odpověď dávají věty 9.1 a 9.2. 
 

Definice 9.1  
Poměr délky minimální kostry vůči délce minimálního Steinerova stromu pro 
nejnepříznivější případ se nazývá Steinerův poměr (Steiner ratio). Případy, kdy je 
dosažen tento mezní poměr znázorňují obrázky v příkladech 9.4 a 9.5. 

¨ 

 
Věta 9.1   
 Nechť ESMS(B) je euklidovský Steinerův minimální strom pro množinu terminálů B, 

EMK(B) je euklidovská minimální kostra grafu pro množinu vrcholů B a w(T) je součet 
všech délek hran stromu T. Pak Steinerův poměr ρEukl(B) je roven 

...1547,1
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Příklad 9.4 

 
 
 
 
 
 
Věta 9.2   
 Nechť RSMS(B) je rektilineární Steinerův minimální strom pro množinu terminálů B, 

RMK(B) je rektilineární minimální kostra grafu pro množinu vrcholů B a w(T) je součet 
všech rektilineárních délek hran stromu T. Pak Steinerův poměr ρrect(B) je roven 
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Příklad 9.5 
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Všechny uvedené Steinerovy problémy jsou NP-úplné a musí se pro rozsáhlejší grafy 
(podobně jako již uvedený problém obchodního cestujícího, problém hledání hamiltonovské 
kružnice a řada dalších) řešit aproximativními nebo heuristickými metodami. Vzhledem 
k omezenému rozsahu textu uvedeme v následující kapitole jen základní nejjednodušší 
přístupy pro řešení Steinerova problému v grafech. 
 
 
9.1. Algoritmy pro Steinerův problém v grafech 
 
Věta 9.3   
 Nechť ohodnocení v úplném grafu je metrikou (tzn. jestliže ohodnocení hran {i, j}, {j, k}, 

{k, i} jsou a, b, c, pak a+b ≥ c). Jestliže |B| je počet terminálů a s je počet Steinerových 
vrcholů ve Steinerově minimálním stromu, pak platí  s ≤ |B|−2.  

n 
 
 
9.1.1 Enumerativní algoritmus  
 
Enumerativní algoritmus (spanning tree enumeration algorithm) vychází z věty 9.3. Podle ní 
stačí hledat minimální kostry v indukovaných podgrafech s množinami vrcholů B ∪ S, kde S  

⊆ V−B a |S|=0,1, … |B|−2. Steinerův minimální strom je potom nejkratší z těchto koster.  

Počet minimálních koster, mezi nimiž hledáme Steinerův minimální strom je dán výrazem 
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V exponenciálně rostoucím počtu řešení nejsou všechna řešení přípustná, protože 

indukované podgrafy mohou být nesouvislé. U problémů většího rozsahu neprozkoumáváme 
všechny indukované podgrafy, ale jen jejich podmnožinu. Můžeme k tomu použít např. 
některou ze stochastických heuristických metod.  
 
 
9.1.2 Aplikace stochastických heuristik  

 
Řešení Steinerova problému ve vyhledávacím prostoru reprezentujeme binárním řetězcem 
potenciálních Steinerových vrcholů, kde 1, resp. 0 odpovídá tomu, zda vrchol z V−B je, resp. 
není zahrnut do řešení. 

Tím jsme vlastně původní formulaci Steinerova problému změnili na následující: Je dán 
graf G=(V,H)  a množina terminálů B ⊂ V. Cílem je najít množinu Steinerových vrcholů S ⊆ 

V−B tak, že kostra podgrafu indukovaného množinou B ∪ S má minimální délku.  

Indukovaným podgrafům, které nejsou souvislé, ve stochastických heuristikách obvykle 
přiřazujeme určitou penalizaci, abychom snížili jejich možnost přechodu do další iterace. 

 
 



© Miloš Šeda: Teorie grafů. VUT FSI v Brně, listopad 2003 
 

 49 

9.1.3 Aproximace minimální kostrou  
 
Aproximace minimální kostrou je v anglické literatuře označováno jako distance network 
approximation a má následující algoritmus. 

[Určit Steinerův strom v souvislém ohodnoceném grafu G=(V,H) s množinou terminálů B]  
1. Zkonstruovat úplný graf H=(B,F), ve kterém váha každé hrany {i, j} je dána délkou 

nejkratší cesty mezi vrcholy i a j z množiny B v grafu G. 
2. Určit minimální kostru K(H) grafu H. 
3. V K(H) nahradit každou hranu {i, j} odpovídající nejkratší cestou mezi vrcholy i a j 

zadaného grafu G. (Výsledný graf, označme jej G’, je podgrafem grafu G; ale nemusí 
být kostrou grafu a tím ani Steinerovým stromem.) 

4. Určit minimální kostru K(G’ ) grafu G’.  
5. Jestliže v je vrcholem stupně 1 v K(G’ ) a není terminálem, pak jej zrušit i s hranou 

s ním incidentní. Tento postup opakovat, dokud vrcholy s uvedenou vlastností v K(G’ ) 
existují. 

 
 
Příklad 9.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ad 1) ad 2) 
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ad 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad 5) 
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Věta 9.4   
 Časová složitost aproximace minimální kostrou je O(|B||H| log |V|). 
Důkaz. Časová složitost jednotlivých kroků algoritmu je:  

1. O(|B||H| log |V|),  2. O(|B|2 log |V|), 3. O(|B||V|), 4. O(|B||V| log(|B||V|)), 5. O(|V|). 
Tvrzení plyne z věty 2.1. 

n 
 
 
9.1.4 Aproximace nejkratšími cestami  
 
Aproximace nejkratšími cestami (shortest paths approximation) 
 
vstup: souvislý neorientovaný graf G = (V,H),  
 nezáporná funkce ohodnocení hran w: H(G) →ℜ+ , 
 neprázdná množina terminálů B 
výstup: Steinerův strom T vzhledem k B 
 
zvolit v B libovolný terminál vrchol x1;  
T : = { x1} ; 
k : = 1; 
while  k < |B|  do 
 begin určit terminál xk+1∉T  nejbližší k T; 
  T : = T ∪ { xk+1};  
  T : = T ∪ { nejkratší cesta spojující T  s  xk+1 };  
  k : = k + 1 
 end ; 
určit minimální kostru podgraf zadaného grafu G indukovaného vrcholy v T ; 
zrušit všechny listy, které nepatří do B, a hrany s nimi incidentní ; 
{ T je aproximací Steinerova minimálního stromu} 
 
 
Příklad 9.7 



© Miloš Šeda: Teorie grafů. VUT FSI v Brně, listopad 2003 
 

 52 

10. Geometrické struktury počítačové geometrie 
 
 
Geometrické struktury jsou výrazovým prostředkem mnoha významných aplikací jako je 
robotika, grafika, vizualizace informací, problémy optimálního umístění atd. Jejich studiem, 
vlastnostmi a algoritmy pro jejich konstrukci se zabývá počítačová geometrie 
(computational geometry). Mezi nejvýznamnější představitele patří Voronoiovy diagramy a 
Delaunayho triangulace. I když tyto struktury jsou definovány i pro obecný n-dimenzionální 
prostor, v textu se omezíme na rovinu. 
 
Definice 10.1  
Voronoiův diagram (Voronoi diagram) V(P) pro danou množinu bodů P={p1, p2, … , pn} v 
rovině je její rozklad na uzavřené nebo otevřené oblasti V(p1), V(p2), … , V(pn) takový, že 
pi∈V(pi) pro každé pi, a každý bod x∈V(pi) je blíže bodu pi než ke kterémukoliv jinému bodu 
pj (body na hranicích oblastí V(pi) a V(pj) jsou od bodů pi a pj stejně vzdáleny), to znamená, 
že: 
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Vzdálenost d(pi , pj) mezi body pi = (xi, yj) a pj = (xj, yj) ve Voronoiově diagramu je 
definována euklidovskou metrikou (Euclidean metric)  

22 )()(),( jijiji yyxxppd −+−=  
nebo rektilineární metrikou (rectilinear nebo také Manhattan metric)  
 ||||),( jijiji yyxxppd −+−= .  

Podle zvolené metriky dělíme Voronoiovy diagramy do dvou tříd: euklidovské a 
rektilineární Voronoiovy diagramy. 
¨ 

 
Poznámka: 

Podle jejich tvaru jsou Voronoiovy diagramy také nazývány Voronoiovy mozaiky 
(Voronoi tesselations nebo Dirichlet tesselations). V krystalografii se jejich části V(pi) 
nazývají Thiessenovy mnohoúhelníky (Thiessen polygons). 

 
Definice 10.2  
Delaunayho triangulace (Delaunay triangulation) D(P) je planární graf duální k Voronoiovu 
diagramu V(P) zkonstruovaný tak, že jeho množina vrcholů je rovna množině bodů P a 
hrany jsou dány přímými spojnicemi těch dvojic bodů pi a pj, pro které platí, že Voronoiovy 
oblasti V(pi) a V(pj) mají společnou hranu. 
¨ 
 
Definice 10.3  
Konvexní obal (convex hull) množiny P je nejmenší konvexní množina obsahující P.   
¨ 
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10.1. Voronoiovy diagramy 
 
Příklad 10.1 
Na následujícím obrázku je několik ukázek Voronoiových diagramů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definice 10.4 
Nechť q je bod z množiny P v rovině. Největší prázdnou kružnicí (largest empty circle) bodu 
q vzhledem k P, označme ji CP(q) je největší kružnice se středem v q neobsahující žádný bod 
množiny P ve svém vnitřku. 
¨ 
 
 
Věta 10.1  (Vlastnosti Voronoiových diagramů)  
 Předpokládejme, že Voronoiovy diagramy nejsou degenerované (tj. čtyři nebo více jeho 

hran se neprotíná v jednom bodě). Pak platí:  
• Každý vrchol Voronoiova diagramu V(P) je společným průsečíkem právě třech hran 

diagramu. 
• Bod q je vrcholem diagramu V(P) právě tehdy, když jeho největší prázdná kružnice 

CP(q) obsahuje tři body na své hranici.  
• Osa úsečky spojující body pi a pj definuje hranu diagramu V(P) právě tehdy, když 

existuje bod q takový, že CP(q) obsahuje jak pi tak i pj na své hranici, ale žádný jiný 
bod.  

• Pro každé q v P je V(q) konvexní.  
• Voronoiův diagram V(P) pro množinu bodů P je planárním grafem. 
• Oblast V(pi ) je neohraničená právě tehdy, když pi je bodem na hranici konvexního 

obalu množiny P. 
• Počet vrcholů Voronoiova diagramu n-prvkové množiny bodů v rovině je nejvýše 

roven 2n−5 a počet jeho hran je nejvýše roven 3n− 6. 
n 
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10.1.1 Algoritmy pro konstrukci Voronoiova diagramu 
 
1. Inkrementální algoritmus a jeho randomizace 
Inkrementální algoritmus (incremental algorithm) vytváří diagram postupným vkládáním 
bodů. Výchozím stavem je diagram se 2 body z dané množiny bodů, oddělených do dvou 
polorovin kolmicí procházející středem jejich spojnice. Jestliže k stávajícímu diagramu 
přidáme jeden bod, označme jej p, pak algoritmus nejdříve určí aktuální, kam bod p patří. 
Nechť q je bod definující tuto oblast. Kolmice vedená středem úsečky pq vytvoří novou 
hranu h v diagramu, koncové body hrany h jsou dány průsečíky x1, x2 úsečky pq s hranami 
oblasti obsahující bod p. Jedním z těchto průsečíků, např. x2, vedeme kolmici na spojnici 
bodů definujících Voronoiovy oblasti, které na své společné hraně obsahují x2, tato kolmice 
se protne s další hranou diagramu v dalším průsečíku, x3. Pokračováním tohoto postupu 
dojdeme až do bodu xk = x1. Posloupnost hran procházejících body x1, x2 , ... , x1 vytvoří 
novou Voronoiovu oblast. Krok se ukončí odstraněním všech úseků hran obsažených uvnitř 
nově vytvořené oblasti. Dá se dokázat, že v nejhorším případě tento způsob vkládání bodů 
vyžaduje čas O(n2).  

Běh inkrementálního algoritmu se většinou zrychlí, použijeme-li náhodný způsob vkládání 
nových bodů. S vysokou pravděpodobností takto modifikovaný algoritmus (random 
incremental algorithm) bude vyžadovat čas jen O(n log n).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Algoritmus rozděl a panuj 

Jedním ze známých postupů, jak realizovat rychlý algoritmus, je uplatnit strategii rozděl a 
panuj (divide and conquer). Využívá ji např. algoritmus Quicksort pro setřídění prvků podle 
velikosti klíče. U výpočtu Voronoiova diagramu postupujeme takto: Danou množinu n bodů 
rozdělíme svislou přímkou na dvě podmnožiny S1 a S2 přibližně stejné velikosti. Voronoiovy 
diagramy pro tyto podmnožiny bodů jsou vypočítány rekurzivně a poté jsou spojeny do 
výsledného diagramu.  
Operace spojení 2 diagramů v jeden je založena na způsobu “uvažování” mravence 
postupujícího přes nebezpečné území. Mravenec začíná na jedné straně (např. dole) a jde 
přes území na druhou stranu a vyhýbá se přitom nebezpečným objektům, které jsou zde 
reprezentovány danými body. Aby minimalizoval nebezpečí, jde po cestě vedoucí kolmo na 
střed úsečky spojující nejbližší 2 body, označme je S1-bod a S2-bod (p je Si-bodem ⇔ p∈Si). 
Tím se drží nejdále od obou bodů. Kdykoliv narazí na S1-hranu (tj. hranu, jejíž koncové 
vrcholy leží v S1), vydá se směrem od S1-bodu, obdobně, když narazí na S2-hranu, vydá se 

p 
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směrem od S2-bodu. Dva diagramy se spojí v čase O(n), což implikuje čas O(n log n) pro 
celý algoritmus. Operaci spojení dvou dílčích diagramů v jeden ilustruje následující obrázek.  
 
 

 
 
 
3. Zametací algoritmus 
Zametací algoritmus (plane sweep algorithm nebo také podle svého autora nazývaný 
Fortune's algorithm) je dalším algoritmem pro sestrojení Voronoiova diagramu mající 
časovou složitost O(n log n), protože však jeho výklad je obsáhlý, nebudeme jej zde uvádět. 
 
 
Příklad 10.2 (Plánování pohybu robota) 
Uvažujme robot, jehož tvar má kruhový půdorys, a hledejme nejkratší trasu robota z daného 
startovního bodu do cílového bodu v scéně obsahující množinu P bodových překážek. 
Podmínkou přitom je, aby se robot na své trase žádné překážky nedotkl, tj. aby nedošlo ke 
kolizi robota s některou z překážek. 

Je vidět, že pokud taková trasa existuje, pak robot se pohybuje po hranách Voronoiova 
diagramu pro množinu P, které určují možné průchody mezi překážkami maximalizující 
vzdálenost od překážek, výjimkou je pouze první a poslední úsek cesty. Po jejich zahrnutí se 
nalezení optimální trasy robota redukuje na určení nejkratší cesty po hranách Voronoiova 
diagramu mezi jeho body danými koncovými body přidaných úseků. Tuto úlohu lze řešit 
např. Dijkstrovým algoritmem. 

V obecnějším případě úlohy plánování pohybu robota (robot motion planning) mají 
překážky tvar obdélníků nebo mnohoúhelníků. 
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10.2. Delaunayho triangulace 
 
Definice 10.2 zavádí pojem Delaunayho triangulace jako duální pojem k Voronoiovu 
diagramu. Dá se dokázat, že platí následující tvrzení: 
   
Věta 10.2  (Vlastnosti Delaunayho triangulace)  
 Nechť P je množina n bodů v rovině neležící na přímce a nechť k je počet bodů, které leží 

na hranici konvexního obalu bodů z množiny P. Pak platí:  
• Každá triangulace z P  (tj. i Delaunayho triangulace) má 2n−2−k trojúhelníků a 

3n−3−k hran.   
• Triangulace je Delaunayho právě tehdy, když žádná z kružnic opsaných 

trojúhelníkům v triangulaci neobsahuje bod z množiny P ve svém vnitřku.  
• Delaunayho triangulace je planárním grafem.  

n 
   
Věta 10.3  
 Nechť V je konečná množina bodů v rovině a nechť EMK je euklidovská minimální 

kostra množiny V. Pak hrany v EMK jsou hranami Delaunayho triangulace množiny V. 
n 
 
10.2.1 Konstrukce Delaunayho triangulace 
 
Definice 10.5 
Dva protilehlé trojúhelníky T1 a T2 (mající společnou hranu) jsou lokálně Delaunayho 
(locally Delaunay), jestliže T1 a T2 opsané kružnicemi C1 a C2 a mající množiny vrcholů V1 a 
V2 splňují, že V1−V2 je vně C2  (ekvivalentně V2−V1 je vně C1).  
¨ 
 
Příklad 10.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V1 = {A,B,C}, V2 = {B,C,D} V1 = {A,B,C}, V2 = {B,C,D} 
 V1−V2 = {A} je vně C2  V1−V2 = {A} je uvnitř C2 
 V2−V1 = {D} je vně C1  V2−V1 = {D} je uvnitř C1  
 lokálně Delaunayho trojúhelníky  trojúhelníky nejsou lokálně Delaunayho 
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Nyní již můžeme uvést vlastní algoritmus přímé konstrukce Delaunayho triangulace bez 
předchozího sestavení Voronoiova diagramu. 
 
1. Určit libovolnou triangulaci pro body z množiny P. 
2. Dokud existuje dvojice protilehlých trojúhelníků ABC a BCD, které nejsou lokálně 

Delaunayho, pak překlopíme diagonálu (tvořenou společnou hranou společnou BC), to 
znamená, že dostaneme trojúhelníky ABD a ACD.   

 
ad 1) Body přidáváme jeden po druhém v uspořádání podle x−ové souřadnice; 
 trojúhelníky pro nový bod pi jsou zkonstruovány s použitím hraničních přímek aktuální 

triangulace viditelné z pi .  
ad 2) Zjišťujeme umístění bodu uvnitř opsané kružnice (incircle test). 
 
Test orientace (orientation test) 

(p1, p2, p3) má kladnou orientaci, jestliže p1 leží vlevo úsečky orientované od p2 k p3 nebo 
ekvivalentně, jestliže  p1, p2, p3 jsou v pořadí proti otáčení hodinových ručiček; 
jestliže pi = (pix , piy) pak orientace p1, p2, p3 je dána znaménkem determinantu DO 

 p1x   p1y 1   
 DO =  p2x   p2y 1  
 p3x   p3y 1 
 
Test umístění bodu uvnitř opsané kružnice (incircle test) 

Předpokládejme, že posloupnost bodů (p2 , p3 , p4) má kladnou orientaci. Pak p1 je vně (na 
hranici, resp. uvnitř) kružnice opsané vrcholům (p2 , p3 , p4), jestliže determinant DI  je 
kladný (roven nule, resp. záporný). 

 p1x   p1y  p1x2 + p1y2 1 
 DI  = p2x   p2y  p2x2 + p2y2 1    
 p3x   p3y  p3x2 + p3y2 1      
 p4x   p4y  p4x2 + p4y2 1 
 
 
10.2.2 Minimální kostra v euklidovské rovině 
 
 (i) Problém hledání euklidovské minimální kostry (EMK) lze snadno převést na hledání 

minimální kostry v ohodnoceném grafu zkonstruováním úplného grafu Kn spojením 
všech dvojic bodů vi, vj z V přímkami a ohodnocením hran euklidovskými vzdálenostmi 
jejich koncových bodů.  

Protože minimální kostra takto zkonstruovaného úplného grafu odpovídá minimální 
kostře pro množinu bodů V, pro její nalezení můžeme použít některý ze známých 
algoritmů pro hledání minimální kostry grafu (Jarníkův, Borůvkův nebo Kruskalův) 
s polynomiální složitostí. 

Nepříjemnou komplikací hledání euklidovské minimální kostry je nutnost zkonstruovat 
úplný graf. Jestliže je dáno n bodů, pak úplný graf bude obsahovat  
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složitost tohoto kroku je tedy vyšší než složitost zmíněných algoritmů hledání minimální 
kostry v grafu a určuje tak celkovou složitost hledání euklidovské minimální kostry. 

 

(ii) Z věty 10.3 plyne, že euklidovskou minimální kostru lze zkonstruovat z Delaunayho 
triangulace a podle následující věty 10.4 je tento postup efektivnější než při konstrukci 
EMK z úplného grafu. 

 
Věta 10.4 
Postup založený na Delaunayho triangulaci zkonstruuje euklidovskou minimální kostru na n 
bodech v rovině v čase O(n log n). n 
 
Příklad 10.2 
Na následujících obrázcích je znázorněna (a) množina bodů v rovině a její Voronoiův 
diagram, (b) odpovídající Delaunayho triangulace a (c) euklidovská  minimální kostra grafu. 
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11. Toky v sítích 
 
 
Definice 11.1 
Síť je čtveřice S=(G,z,s,c), kde G je orientovaný graf,  z, s dva různé vrcholy grafu G takové, 
že do z nevstupují žádné hrany a z vrcholu s žádné hrany nevystupují, a c je funkce c: 
H(G) → R+, která každé orientované hraně h grafu G přiřazuje kladné reálné číslo c(h). 
Vrchol z se nazývá zdroj, vrchol s spotřebič a číslo c(h) kapacita (nebo propustnost) 
hrany h. 
¨ 
 
Definice 11.2 

Tok v síti S=(G,z,s,c) je takové ohodnocení  t: H(G) → R  hran grafu reálnými čísly, které 
splňuje:  
(a) [Kapacitní omezení (capacity constraints)]   

 ∀(u,v)∈ H(G): 0 ≤ t(u,v) ≤ c(u,v)  

(b) [Kirchhoffův zákon (flow conservation constraints)]    

∑∑
∈∈

=−−∈∀
)(),()(),(

0),(),(:},{
GHwvGHvu

wvtvutszVv  

  (Přítok do „vnitřního“ vrcholu v je roven odtoku z vrcholu v). 
¨ 
 
Definice 11.3 

• Velikost toku t (označuje se |t|) je celkové množství, které odteče ze zdroje (nebo přiteče 
do spotřebiče).   

∑∑
∈∈

===
)(),()(),(

0),(),(||
GHsvGHvz

svtvztt  

• Jestliže t(u,v) = c(u,v), pak řekneme, že tok nasycuje hranu (u,v). 
• Tok t se nazývá nasycený, jestliže pro každou orientovanou cestu z =v0 , … , vk = s od 

zdroje ke spotřebiči v grafu G existuje i takové, že t(vi−1, vi) = t(vi−1, vi) (tj. tok na každé 
cestě od zdroje ke spotřebiči nasycuje alespoň jednu hranu). 

• Tok t se nazývá maximální, jestliže pro každý jiný tok t1 v síti S platí |t1|≤ |t|. 
¨ 
 
Poznámka  
Kapacita (propustnost) vyjadřuje maximální množství hmoty (vody, plynu…), které je 
možné za časovou jednotku po dané komunikaci přepravit. 
 
 
11.1. Maximální tok v síti 
 
Úloha o maximálním toku  (Maximum flow problem) 

max),(||
)(),(

→= ∑
∈ GHvz

vztt  

za podmínek 
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 Úloha o maximálním toku je úlohou lineárního programování (LP), protože účelová 
funkce |t| a omezovací podmínky (kapacitní omezení a Kirchhoffův zákon) jsou lineární. 
 Množina přípustných řešení je neprázdná (např. nulový tok), uzavřená a ohraničená 
(kapacitní omezení), a proto funkce |t| má zde maximum, a tedy maximální tok vždy 
existuje. 
 
 
Příklad 11.1 
V levé části obrázku je znázorněna síť s kapacitami hran a v pravé části maximální tok touto 
sítí. V ohodnocení hran dvojicí čísel zde první  označuje tok hranou a druhé kapacitu hran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad 11.2 
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Na předchozím obrázku je vidět jednoduchá sít a několik toků touto sítí, z nichž až poslední 
je maximální. Je zřejmé, že maximální tok nelze určit jednoduchým zvětšováním toku na 
maximální průtok směrem od zdroje ke spotřebiči, tj. „hladová“ strategie, která byla úspěšná 
např. v Kruskalově algoritmu pro hledání minimální kostry, zde k cíli nevede.  
 

Definice 11.4 

• Hranu nazveme hranou vpřed, je-li orientována ve směru průchodu cestou. Hrana vzad je 
orientována proti směru průchodu cestou.  

• Zlepšující cesta (augmenting path) vzhledem k toku t je taková cesta ze zdroje do 
spotřebiče s, jejíž každá hrana h splňuje: je-li hranou vpřed, pak  t(h) < c(h); je-li hranou 
vzad, pak t(h)>0.  

• Kapacitou zlepšující cesty δ nazveme minimum z rozdílů c(h)−t(h) na  hranách vpřed a 
hodnot t(h) na hranách vzad. 

¨ 
 
 
Příklad 11.3 

δ = min{c(z,1)-t(z,1), c(1,2)-t(1,2), t(3,2), t(4,3), c(4,s)-t(4,s)} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definice 11.5 

• Nechť A⊆V(G) a WG
+(A) = {(u,v)∈H(G) | u∈A, v∉A}. Řekneme, že hranový řez WG

+(A) 
určený množinou A odděluje zdroj a spotřebič, jestliže zdroj leží v A a spotřebič v A 
neleží. 

• Kapacitou řezu určeného množinou A nazýváme číslo 

 
Definice 11.5’  [Alternativní definice s použitím pojmu rozklad] 

• Řez oddělující zdroj a spotřebič určený rozkladem (A, A~), A⊆V, A~ = V−A, z∈A, s∈A~ je 
množina H(A, A~) = (A×A~) ∩ H(G). 

• Kapacitou řezu určeného rozkladem (A, A~) nazýváme číslo 

 
¨ 

∑∑
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∈∈
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+
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Lemma 11.1   
Je-li t tok a (A, A~) je řez, pak |t| ≤ c(H(A, A~)).      
Důkaz.  

 
 
 
 
 
 

 
n 
 
Věta 11.1 (Max Flow Min Cut Theorem).  

Velikost maximálního toku je rovna kapacitě minimálního řezu oddělujícího zdroj a 
spotřebič. 

n 
 
Zobecněním věty 11.1 je věta 11.2. 
 
Věta 11.2 (Augmentation Path Theorem).  

Následující podmínky jsou vzájemně ekvivalentní    
1. t  je maximální tok 
2. Neexistuje zlepšující cesta vzhledem k toku t.   
3. Existuje řez (A, A~) tak, že |t| = c(H(A, A~)). 

Důkaz. 
[1 ⇒ 2] ≡ [¬2 ⇒ ¬1]    

Existuje-li zlepšující cesta p, pak tok lze zvětšit podél cesty p, a tedy není maximální, 
spor. 

[2 ⇒ 3]  
Nechť platí 2. tvrzení a A je množina vrcholů dosažitelných po nenasycených hranách a 
A~ = V−A.  Protože z∈A, s∈A~, je (A, A~) řezem. Hrany  (v,w), v∈A, w∈A~ musí být 
nasycené (jinak by w byly v  A), a tedy t(v,w)= c(v,w) a t(w,v)= 0. Odtud  

)),((0),(),(),(||
~~~ ,

~

,,,
∑∑∑
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=−=−=

AwAvAvAwAwAv
AAHcwvcvwtwvtt  

[3 ⇒ 1] Plyne ze vztahu |t| ≤ c(H(A, A~)) dokázaném v lemmatu 11.1.  
n 
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11.1.1 Algoritmy pro maximální tok 

 
Věta 11.2 je základem pro hledání maximálního toku následujícím algoritmem 
 
Ford-Fulkersonův algoritmus   

for ∀(u,v)∈ H(G) do t(u,v) := 0;  { přípustný tok: ∀h∈H: 0 ≤ t(h) ≤ c(h) }  
while  ∃  zlepšující cesta  p do  
 begin δ := kapacita zlepšující cesty p; 
 ∀(u,v)∈ p ∧ (u → v): t(u,v) := t(u,v) + δ ;   
 ∀(u,v)∈ p ∧ (u ← v): t(u,v) := t(u,v) − δ   
 end; 
 
Otázkou je, jak určovat zlepšující cesty. Jednou z možností je použít následující značkovací 
proceduru. PV zde označuje počáteční vrchol hrany, KV koncový vrchol hrany,  
ODKUD[v]= +u znamená orientaci u → v, ODKUD[v]= −u znamená orientaci u ← v 
 
1.[Inicializace]  
 for ∀v∈V−{z} do značka[v] := false; 
 značka[z] := true;   
 ODKUD[z] := +z;  
 d[z] := ∝;  
 konec := false;  
while (not (značka[s])) ∧ (not(konec)) do  

2. [Pokus o značkování zlepšující cesty] 
 if  ∃h∈ H(G): (značka[PV(h)]) ∧ (not značka[KV(h)]) ∧ (t(h)< c(h)) 
 then begin 3. [Značkování vpřed]       
 značka[KV(h)] := true;  
 ODKUD[KV(h)] := +PV(h); 
 δ [KV(h)] := min {δ [PV(h)], c(h)−t(h) } 
 end 
 else  if ∃h∈ H(G): (značka[KV(h)]) ∧ (not značka[PV(h)]) ∧ (t(h)>0)) 
 then begin 4. [Značkování vzad]      
 značka[PV(h)] := true;  
 ODKUD[PV(h)] := −KV(h); 
 δ [PV(h)] := min {δ [KV(h)], t(h) }    
 end 
 else  konec := true;  {nelze značkovat vpřed ani vzad }  
return  značka[s]; 
{ jestliže značka[s] =true,  pak je nalezena zlepšující cesta } 
 
 
Výstup značkovací procedury použijeme ke zvětšení toku podél zlepšující cesty (pokud 
ovšem tato cesta existuje) takto: 
 

zvětšení toku podél 
zlepšující cesty p 
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x := s ;   
δ := δ [s] ; { začneme v spotřebiči }  
repeat v := x ;    
 if ODKUD[v] = +u { hrana vpřed ? }     
 then t(u,v) := t(u,v) +δ  { ano }     
 else  t(v,u) := t(v,u)− δ ; { ne, hrana vzad }     
 x :=  u  { pokračování v předchůdci } 
until  v = z ; { končíme ve zdroji } 
 
 
Věta 11.3 
 Nechť q je počet iterací Ford-Fulkersonova algoritmu. Pak jeho časová složitost je rovna  

q.O(|V|+|H|). 
Důkaz. Časové složitosti kroků v jedné iteraci jsou  
 a) značkování zlepšující cesty (při reprezentaci grafu seznamy následníků vrcholů -  

O(|V|+|H|), 
 b) identifikace zlepšující cesty pomocí ODKUD a zvětšení toku po ní - O(|V|). 
 Časová složitost jedné iterace je tedy O(|V|+|H|). 
n 

  
 
Věta 11.4  
 Nechť všechny kapacity jsou celá čísla a tmax je velikost maximálního toku. Pak Ford-

Fulkersonův algoritmus, jestliže začne s nulovým tokem, najde maximální tok po nejvýše 
tmax iteracích a tento tok je celočíselný.  

Důkaz.  
 V každé iteraci je δ celé číslo a velikost toku vzroste o δ, což je alespoň 1. 
n 
 
 
Podle věty 11.3. má Ford-Fulkersonův pseudopolynomiální složitost, která podstatně závisí 
na počtu iterací. Ten se však může pro jednu a tutéž síť lišit podle toho, jak jsou určovány 
zlepšující cesty. 
 
 
Příklad 11.4 
Uvažujme jednoduchou následující síť z následujícího obrázku, kde C je kapacitní omezení 
celočíselné hodnoty řádově převyšující hodnotu 1 (tj. C∈Z+, C >> 1). 
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V optimálním případě (A) můžeme maximální tok obdržet po dvou iteracích. Po 
inicializačním nastavení všech toků hranami na hodnotu 0 nejdříve zvýšíme o C jednotek tok 
zlepšující cestou procházející vrcholy z, 1, s a poté rovněž o C zvýšíme tok zlepšující cestou 
procházející vrcholy z, 2, s. Hodnota maximálního toku |t|=2C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naopak v nejnepříznivějším případě (B), kdy se tok zvětšuje vždy pouze o 1 střídavě po 
zlepšujících cestách vedoucích vrcholy z, 1, 2, s  a  z, 2, 1, s, obdržíme maximální tok až po 
2C iteracích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuitivně se zdá být zřejmé, že nepříznivé chování algoritmu v případě (B) je způsobeno 
tím, že zlepšující cesty jsou tvořeny větším počtem hran než v případě (A), a tím je větší 
pravděpodobnost, že hodnota δ o kterou se tok zvyšuje, bude nižší.  
Z této úvahy vychází následující algoritmus. 
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Edmods-Karpův algoritmus   

Edmods-Karpův algoritmus pro hledání zlepšující cesty ve značkovací proceduře využívá 
prohledávání grafu do šířky, které zajišťuje, že zlepšující cesta vždy bude mít nejmenší 
počet hran. 
 
Věta 11.5  
Jestliže tok vždy zvětšujeme po nejkratší zlepšující cestě (po zlepšující cestě s nejmenším 
počtem hran), pak maximální tok najdeme po O(|V||H|) zvětšeních nezávisle na počátečním 
toku. 
n 
 
Důsledek 11.1  
Časová složitost Edmonds-Karpova algoritmu je O(|V||H|2). 
Důkaz. Plyne z časové složitosti prohledávání do šířky a věty 11.5. 
n 
 
V literatuře (převážně zahraniční) lze najít řadu dalších algoritmů, které již uvedeme jen 
jménem autorů a jejich časovou složitostí.  

• Dinic (nebo také Dinitz), O(|V|2|H|)  
• Karzanov, O(|V|3) 
• Malhotra, Kumar, Maheshvari (Algoritmus tří Indů), O(|V|3) 
• Goldberg, Tarjan, O(|V||H| log(|V|2/|H|)) 
• Hochbaum(ová), O(|V|M), kde M = součet kapacit hran incidentních se zdrojem  

 
 
 
11.1.2 Maximální tok v rovinné transportní síti 
 
Za předpokladu, že graf je rovinný (planární) a zdroj z a spotřebič s lze spojit hranou a graf 
sítě zůstane rovinný, pak lze použít jednodušší algoritmus pro určení maximálního toku. 
Graf překreslíme tak, že zdroj z je nejvíce vlevo a spotřebič s je nejvíce vpravo a zachováme 
rovinnost grafu.  
 
for ∀(u,v)∈ H(G) do t(u,v) := 0;  { přípustný tok: ∀h∈H: 0 ≤ t(h) ≤ c(h) }  
tmax := 0;    
i := 1;  
while existuje orientovaná (zlepšující) cesta Ai ve směru od zdroje z ke spotřebiči s  do  
 begin na cestě Ai určíme hranu h s minimální kapacitou cmin(Ai); 
 hranu h odstraníme ze sítě,  
 (existuje-li více hran s cmin(Ai), odstraníme je všechny) ;   
 o hodnotu cmin(Ai) snížíme kapacity ostatních hran cesty Ai ;     
 tmax := tmax + cmin(Ai) ; 
 i := i +1   
 end ; 
 
Zlepšující cestu Ai hledáme orientovaným prohledáváním do hloubky jako "nejvyšší" 
orientovanou cestu Ai od z k s  (vybíráme vždy hranu, která je nejvíce vlevo).  
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Odstranění hrany v síti zde odpovídá tomu, že tok ji nasycuje a žádná zlepšující cesta již 
touto hranu nemůže procházet. Snížení kapacity hran zlepšující cesty o cmin odpovídá 
zvýšení toku o δ na hranách zlepšující cesty, jinak řečeno snížení nevyužité kapacity hran. 
 
 
Příklad 11.5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věta 11.6  
Jestliže v algoritmu pro hledání maximálního toku v rovinné transportní síti neexistuje 
orientovaná zlepšující cesta, pak již neexistuje ani neorientovaná zlepšující cesta (a podle 
věty 11.2 je  nalezený tok maximální).  
n 
 
 
Věta 11.7  
Časová složitost algoritmu pro hledání maximálního toku  v rovinné transportní síti je 
O(|V|2). 
Důkaz. 
Časová složitost prohledávání do hloubky je O(|V|+|H|). Protože na orientovaných 
zlepšujících cestách nejsou hrany vzad, v žádné hraně tok neklesá a celkový počet změn toku 
je nejvýše roven O(|H|). Tvrzení plyne z toho, že v rovinných grafech platí |H(G)| ≤ 3.|V(G)|.  
n 
 
Slabinou posledního algoritmu je podmínka rovinnosti grafu. Najít rovinné nakreslení grafu 
je netriviální úloha a v obecném případě pro zadaný graf nemusí ani existovat. 
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Příklad 11.6 
Překreslení sítě tak, aby z, s se staly krajními body. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.3 Síť s omezenou propustností vrcholů 
 
Jestliže propustnost některého z vrcholů je omezena, např. vrchol v musí splňovat 

v
Vu

wvut ≤∑
∈

),( , pak 

   
1. vrchol v rozdělíme na 2 nové vrcholy v’ a v” a mezi sebou je spojíme hranou s kapacitou 

wv ,   
2. všechny vstupní hrany vrcholu v budou vstupovat do v’ a všechny výstupní hrany 

vrcholu v budou vycházet z v” 
 
 
Příklad 11.7 
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11.1.4 Sítě s více zdroji a více spotřebiči 
 
Předpokládejme, že chceme určit maximální tok v síti s m zdroji a n spotřebiči a tok přitom 
může téci z libovolného zdroje k libovolnému spotřebiči. 
Úlohu převedeme na úlohu s jedním zdrojem a jedním spotřebičem tak, že hranami spojíme 
všechny zdroje do jednoho fiktivního zdroje a všechny spotřebiče do jednoho fiktivního 
spotřebiče.   
Kapacitu hran volíme c(h1) = c(h2) = … = c(hm) = c(h1’) = c(h2’) = … = c(hn’) ≈ ∞. Jsou-li 
zdroje zi omezeny, pak c(hi) < ∞, obdobně pro spotřebiče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.5 Maximální tok s prioritami zdrojů/spotřebičů 
 
Definice 11.6  
Nechť t je tok ze zdrojů z1, z2, … , zm do spotřebičů s1, s2, … , sn a 

∑
∈

+ =
)(),(

),(|)(|
GHvz

vztzt   označuje odtok ze zdroje z (při toku t) a ∑
∈

− =
)(),(

),(|)(|
GHsv

svtzt  

přítok do spotřebiče s. Pak tok t se nazývá lexikograficky maximální podle zdrojů, jestliže 
vektor (|t+(z1)|,|t+ (z2)|,…,|t+ (zm)|) je lexikograficky maximální. Analogicky tok t se nazývá 
lexikograficky maximální  podle spotřebičů, jestliže vektor (|t−(s1)|,|t−(s2)|,…,|t−(sn)|) je 
lexikograficky maximální. 
¨ 
 
 

Lexikografické upořádání ≥ ,  
a = (a1, a2, … , an), b = (b1, b2, … , bn)  
a ≥ b ⇔df   a = b ∨  ∃ k∈{1, … , n}: ak > bk  ∧  ai = bi ∀i (1≤ i<k) 
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Poznámka: 
 Symetrickou konstrukcí získáme lexikograficky maximální tok podle spotřebičů. 
 
Věta 11.8 
Lexikograficky maximální tok podle zdrojů (anebo spotřebičů) je maximálním tokem. 
Důkaz. Platnost tvrzení je zřejmá, protože jinak by existovala zlepšující cesta ze zi do sj  a 
zvětšením toku po zlepšující cestě bychom našli tok lexikograficky větší. 
n 
 
 
Poznámka: 
Lexikograficky maximální tok podle zdrojů  t12…m’ a lexikograficky maximální tok podle 
spotřebičů  t12…n’’ lze zkombinovat. Protože oba toky jsou maximální, existuje řez (A, A~) 
oddělující zdroj a spotřebič, kde hrany (u,v)∈(A×A~)∩H jsou nasycené jedním i druhým 
tokem a na každé hraně (v,u)∈(A~×A)∩H je tok nulový. Výsledný tok vytvoříme tak, že pro 
hrany (u,v)∈(A×A)∩H použijeme tok t12…m’(u,v) a pro ostatní hrany  t12…n’’(u,v). 
 
 
Příklad 11.8  (Dynamický tok) 
Vstup:  

 Města: 1,2, ... , n ;  
 a1, a2, ... , an : počty aut ve městech; 
 p1, p2, ... , pn : maximální počet parkujících aut ve městech:; 
 c(i,j) : maximální počty aut, které mohou projet za hodinu silnicí mezi městy i a j; 
 d(i,j) : doba jízdy z města i do j. 
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Cílem zorganizovat přesuny aut tak, aby jich do města n v čase T hodin dorazil co největší 
počet.   
 
⇒  spojení  i → j,  hrana s kapacitou c(i, j) z vrcholu [i, t] do vrcholu [j, t+d(i,j)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další problémy   

• Úloha o přepravě předepsaného množství při minimálních nákladech  
 (minimum cost network flow problem) 

• Víceproduktové toky (multicommodity flows) 

• Formulace modelů jiných optimalizačních úloh pomocí toků v sítích 
o dopravní problém (transportation/transshipment problem) 
o přiřazovací problém (assignment problem) 
o nejlevnější kostra (minimum spanning tree) 
o nejkratší cesta (shortest path) 
o … 
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12. Barvení grafů 
 
 
Poznámka:  
Pojmy studované v tomto odstavci nezávisí na orientaci a násobnosti hran. Je tedy možné se 
omezit na prosté neorientované grafy. 
 
Definice 12.1 

• Obarvením grafu G (též obarvením vrcholů grafu) rozumíme ohodnocení vrcholů grafu 
c: V(G)→ B hodnotami z množiny B (tzv. barvami) takové, že žádné dva vrcholy spojené 
hranou nejsou ohodnoceny (obarveny) stejnou barvou. 

• Graf nazýváme r-barevným, jestliže r barev stačí k jeho obarvení. 
• Chromatické číslo grafu G (též barevnost grafu), označované χ(G), je nejmenší počet 

barev, který je potřebný k obarvení grafu. 
¨ 
 
 
Aplikace  
 
(1) Problém čtyř barev 
Kolik různých barev stačí k tomu, abychom mohli vybarvit libovolnou mapu a přitom žádné 
dva sousední státy nebyly vybarveny stejnou barvou?  
Za sousední státy se považují jen ty státy, které mají společnou hraniční čáru. Za sousední se 
nepovažují státy, které spolu hraničí jen v jediném bodě, např. Arizona a Colorado, a tak 
mohou být vybarveny stejnou barvou. Různou barvou mohou být naopak vybarvena ta území 
téhož státu, která jsou od sebe oddělena mořem nebo územím jiného státu, např. Aljaška a 
USA oddělené Kanadou. 
Graf mapy = rovinný graf, kde: 
 vrcholy  - státy   
 hrany  - odpovídají dvojicím států se společnou hranicí  
 
Příklad 12.1  Obarvení mapy USA (bez Aljašky a Havajských ostrovů) 
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Příklad 12.2  
Lucembursko má 3 sousedy - Francii, Belgii a Německo,  
rovinný graf příslušné části mapy je: 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Zvolme Luc = 1, pak Něm = 2, Fra = 3 (nebo Něm = 3, Fra = 2). 
Belgie sousedí s ostatními státy, tj. nemůže mít barvu 1, 2 ani 3, a tedy pro k obarvení této 
části mapy jsou potřebné 4 barvy. 
 
Z příkladu vyplývá, že minimální počet barev mapy země nemůže být menší než 4. 
 
Věta 12.1 (Kuratowski) 
Každý rovinný graf je možné obarvit pěti barvami (tj. pro každý rovinný graf G je χ(G) ≤ 5).  
n 
 
Věta 12.2 
Pro každý rovinný graf G je χ(G) ≤  4). 
Důkaz. R. 1976 američtí matematici W. Haken a K. Appel modelováním na počítači. 
Pracoval 1200 hodin pro nalezení 1900 základních konfigurací, které se v rovinných grafech 
vyskytují. Důkaz není matematiky všeobecně přijímán. 
n 
 
 
(2) Skladování nebezpečných látek 
Máme n nebezpečných látek, některé dvojice z bezpečnostních důvodů nesmějí být 
skladovány ve stejné místnosti (skříni, polici apod).  
Úkolem je určit minimální počet místností (skříní, polic) nezbytných k bezpečnému 
uskladnění všech látek. 
Graf úlohy: 
 vrcholy  - látky  
 hrany  - 2 vrcholy jsou spojeny hranou, jestliže příslušné látky nesmí být skladovány 

společně.  
Umístění látek odpovídá obarvení grafu. Roli barev hrají skladovací místnosti (skříně, 
police), jejich počet je minimálně χ(G). 
 
 
(3) Plánování procesů  
Úkolem uskutečnit n procesů p1, p2, … , pn ,  přičemž některé dvojice procesů nesmějí nebo 
nemohou probíhat současně, např. proto, že vyžadují použití stejných strojů. 
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Chceme zjistit, kolik časových jednotek je třeba k uskutečnění všech procesů, trvá-li každý 
proces stejně dlouho. 
Graf úlohy: 
 vrcholy -  procesy  
 hrany    -  2 vrcholy jsou spojeny hranou, jestliže odpovídající procesy nemohou 

probíhat současně. 
Obarvení grafu rozděluje procesy na skupiny procesů, které lze uskutečnit současně. Počet 
skupin procesů = χ(G).  
Nejkratší možné provedení všech procesů tedy trvá χ(G) × délka_procesu. 
 
 
(4) Školní rozvrh 
Ve škole se vyučují předměty p1, p2, … , pn ve studijních skupinách s1, s2, … , sr a učí tam 
učitelé u1, u2, … , um (předpokládáme, že pro každou skupinu a předmět je pevně určen 
učitel). Rozvrh je dán ve tvaru trojic (si, pj, uk), které vyjadřují, že ve skupině si je předmět pj 
vyučován učitelem uk. Úkolem je zjistit minimální počet vyučovaných hodin potřebných ke 
splnění učebního plánu. 
Graf úlohy: 
 vrcholy  - trojice (si, pj, uk), lze je chápat jako procesy 
 hrany  - ty dvojice procesů, které nemohou probíhat současně (např. vyžadují stejného 

učitele nebo stejnou studijní skupinu). 
Počet skupin procesů =χ(G) = minimální počet vyučovaných hodin potřebných ke splnění 
učebního plánu.  
 
 
(5) Podávání léků 
Pacient užívá n různých léků, přičemž některé dvojice léků se nesmí brát současně. Chceme 
určit minimální počet skupin léků takových, že léky v jedné skupině se současně mohou 
podávat. 
Graf úlohy: 
 vrcholy  - léky 
 hrany  - odpovídají těm dvojicím léků, které se nesmí podávat současně
χ(G) = počet skupin léků 
 
 
Věta 12.3  
V prostém grafu G bez smyček platí  χ(G) ≤ 1 + max {d(x) | x∈V(G)}. 
Důkaz (konstruktivní).  
Označme dmax = max {d(x) | x∈V(G)}. 
 1.  Vrcholy seřadíme do posloupnosti  x1, x2, … , xn .  
2. Vrchol x1 obarvíme barvou 1. 
3. Vrcholům  xi ,  i = 2, 3, … , n  přiřadíme jako barvu nejnižší číslo, které se nevyskytuje 

mezi dosud obarvenými sousedy vrcholu xi. Protože stupeň každého vrcholu, tj. počet 
sousedů každého vrcholu, je maximálně dmax , musí se mezi dmax+1 barvami vyskytovat 
alespoň jedna barva b, kterou není obarven žádný ze sousedů. Protože to platí pro 
všechny vrcholy, stačí k obarvení všech vrcholů dmax+1 barev. 

n 
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Definice 12.2 
• Řekneme, že graf je bipartitní, jestliže množina vrcholů V(G) grafu G je disjunktním 

sjednocením dvou množin A, A~ a platí H(G)=WG(A). Jinými slovy, každá hrana 
bipartitního grafu má jeden krajní vrchol v A a druhý A~. Množiny A, A~ nazýváme  
stranami bipartitního grafu. 

• Úplný bipartitní graf je takový bipartitní graf, v němž každá dvojice vrcholů u∈A, v∈A~ 
je spojena přesně jednou hranou. Úplný bipartitní neorientovaný graf, jehož strany A, A~ 
mají m=|A| a n=| A~| vrcholů, značíme Km,n . 

¨ 
 
Poznámka: 

• Úplný orientovaný graf je prostý orientovaný graf, jehož množina hran je tvořena všemi 
uspořádanými dvojicemi různých vrcholů grafu. 

• Úplný neorientovaný graf je prostý neorientovaný graf bez smyček, jehož každé dva 
různé vrcholy jsou spojeny hranou. Má-li n vrcholů, značíme jej Kn . 

 
 
Příklad 12.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věta 12.4 
Pro libovolný graf G platí:    
 1. χ(G) =1 ⇔ graf G nemá žádnou hranu. 
 2. χ(G) =2 ⇔ graf G neobsahuje kružnici liché délky. 
 3. χ(G) =2 ⇔ graf G je bipartitní. 
 
Důkaz.  
 1. Zřejmé.  
 2. [L ⇒ P] Platí, že každá kružnice liché délky má chromatické číslo rovno 3. To znamená, 

jestliže χ(G) =2, pak G nemůže obsahovat kružnici liché délky. 
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 2. [L ⇐ P] Předpokládejme, že G neobsahuje kružnici liché délky. Graf  G obarvíme takto:   
 (a) Zvolíme libovolný vrchol x,   
 (b) vrcholy s lichou vzdáleností od vrcholu x (ve smyslu počtu  hran v nejkratší cestě) 

obarvíme barvou 1,  
 (c) vrcholy se sudou vzdáleností od vrcholu x obarvíme barvou 2.   
 Musíme dokázat, že takto získáme obarvení (tj. žádné dva stejně obarvené vrcholy nejsou 

spojeny hranou).   
 Uvažujme dva vrcholy u, v, které oba mají sudou nebo oba lichou vzdálenost od vrcholu 

x, a tedy jsou obarveny stejnou barvou.   
 Odtud plyne, že cesta  u - x - v  má sudou délku, protože 2 × sudé = sudé a také 2 ×liché = 

sudé. Kdyby vrcholy u, v byly spojeny hranou, tvořila by tato hrana společně s cestou z u 
do v kružnici liché délky (1+ sudé = liché), spor s předpokladem. 

3. [L ⇒ P] Každé obarvení dvěma barvami určuje rozklad množiny vrcholů na dvě 
množiny A, B  tak, že WG(A)=WG(B)=H(G), graf je tedy bipartitní.  

 [L ⇐ P] Je-li graf bipartitní, existuje právě zmíněný rozklad a stačí každou z množin 
obarvit jednou barvou. 

n 
 
Poznámka: 
Věta 12.4 dává návod k rychlému ověření, zda daný graf G je jedno či dvoubarevný. Pro 3 a 
více barev již žádný tak efektivní postup není znám. 
 
Věta 12.5 
Strom je vždy 2-barevný. 
Důkaz. Podle definice strom neobsahuje kružnici, a tedy ani kružnici liché délky. Podle 2. 
tvrzení věty 12.4 to znamená, že strom je 2-barevný. 
n 
 
 
12.1. Algoritmy pro barvení grafů 
 
12.1.1 Sekvenční barvení grafu 
 
úkol: obarvit zadaný graf G co nejmenším počtem barev 
pomocná proměnná:  K = počet použitých barev 

1. [Inicializace]  
 K := 0; 
while 2. [Test ukončení] existuje neobarvený vrchol grafu do  
 begin 3a. [Volba vrcholu] 
 zvolíme dosud neobarvený vrchol v0 ;    
 3b. [Určení barvy]     
 najdeme minimální přirozené číslo b tak, že neexistuje vrchol spojený s v0 a již 

obarvený barvou b;    
 3c. [Obarvení v0 ]     
 v0 obarvíme barvou b;  
 if  b>K  then K := b 
 end;   
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Základní způsoby volby vrcholu v0 v kroku 3a 
 1. Náhodně, vrcholy jsou na začátku výpočtu seřazeny náhodným způsobem, za v0 volíme 

první neobarvený vrchol. 
 2. Vrcholy uspořádáme do nerostoucí posloupnosti podle velikosti jejich stupňů, za v0 

volíme první neobarvený vrchol. To znamená, že vrcholy s velkými stupni jsou barveny 
nejdříve, jako poslední je obarven vrchol s nejmenším stupněm. 

 3. Pro každý vrchol v určíme počet barev D(v), které byly použity k obarvení jeho již 
zpracovaných sousedů. Za v0 zvolíme ten z dosud neobarvených vrcholů, který má 
v daném okamžiku největší hodnotu D(v). Je-li takových vrcholů více, volíme ten, který 
má nejvíce neobarvených sousedů. 

 
Poznámka:  
Smyslem voleb (2), (3) je zpracovat co nejdříve vrcholy, jejichž barvení je nejobtížnější. 
 
 
12.1.2 Barvení grafu pomocí nezávislých množin 
 
Definice 12.3 
Nezávislá množina vrcholů je taková množina A∈V(G), že žádná hrana h∈H(G) nespojuje 
vrcholy z množiny A. Počet prvků největší nezávislé množiny vrcholů se označuje α(G). 
¨ 
 
Poznámka: 
Je-li dáno obarvení grafu, pak množina vrcholů obarvených jednou barvou je nezávislá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hledání největší nezávislé množiny vrcholů X 
1. [Inicializace]  

X := ∅;  
Y := V; { Y ⊆V(G) - pomocná proměnná } 

repeat 2a. [Volba vrcholu]     
 zvolíme v0∈Y;  
 2b. [Aktualizace X, Y] 
 X := X ∪{v0}; 
 Y := Y −{v0 }− VG(v0) { z Y se odstraní v0 a všechny vrcholy sousedící s v0 } 
until  Y = ∅ ;    { X - největší nezávislá množina vrcholů } 
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Volba vrcholu v0 v kroku 2a 
 1.  Náhodně. 
 2.  Před zahájením výpočtu vrcholy uspořádáme podle stupňů vzestupně a v tomto pořadí 

volíme za v0.   
 3.  Za v0 volíme vrchol v, který v daném okamžiku minimalizuje stupeň  dG(v),  v∈Y. 
 
Algoritmus barvení grafu pomocí nezávislých množin 
úkol: obarvit zadaný graf G co nejmenším počtem barev 
pomocné proměnné: X - nezávislá množina vrcholů 
 K - použitý počet barev 
1. [Inicializace]  
  K := 0;  
repeat 2a. [Volba nové barvy]      
 K := K+1;     
 2b. [Určení nezávislé množiny] 
 v grafu G určíme největší nezávislou množinu X;  
 2c. [Obarvení vrcholů z nezávislé množiny] 
 všechny vrcholy množiny X obarvíme barvou K a potom je spolu s hranami,  
 které jsou s nimi incidentní, odstraníme z grafu G   
until  v G není neobarvený vrchol ; 
 
 
12.1.3 Barvení grafu slepováním vrcholů 
 
úkol: obarvit zadaný graf G co nejmenším počtem barev 
while 1. [Test ukončení] G není zredukován na úplný graf  do   
 begin  2. [Určení slepovaných vrcholů] 
 určíme 2 navzájem různé vrcholy v1, v2 nespojené hranou 
   3. [Slepení vrcholů] 
 vrcholy v1, v2 nahradíme jediným vrcholem v0, který spojíme se všemi vrcholy 

grafu G, se kterými byl spojen alespoň jeden z vrcholů v1, v2   
 end;   
4. [Obarvení]  
 každý vrchol vzniklého úplného grafu obarvíme jinou barvou, vrcholy původního grafu 

dostanou barvy podle barev vrcholů, do kterých postupným spojováním přešly;  
 
 
Příklad 12.4 
Na následujícím obrázku je první graf obarven pomocí algoritmu slepování vrcholů 
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Poznámka: 
Přestože se zdají algoritmy barvení grafu poměrně jednoduché, je nutné říci, že jde pouze 
o deterministické heuristiky, které pro větší grafy vůbec nezaručují nalezení optimálního 
řešení. Úloha barvení grafu rovněž patří do třídy NP-úplných úloh. 
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13. Párování v grafech 
 
 
Definice 13.1 

• Párování (nebo též množina nezávislých hran) je podgraf G’ grafu G takový, že každý 
vrchol grafu G’ má stupeň nejvýše 1. (Alternativně párování je taková množina hran 
P⊆H(G), ve které žádné dvě různé hrany nemají společný vrchol.) 

• O vrcholu x∈V(G) řekneme, že je nasycen v párování P, existuje-li v P hrana, která je 
s ním incidentní. 

• Perfektní párování je takové párování, které nasycuje všechny vrcholy grafu. 
• Maximální párování je párování, ke kterému není možné přidat žádnou hranu. 
• Nejpočetnější párování je maximální párování, které obsahuje největší počet hran. 

¨ 
 
Poznámka: 

• Je-li P párování a P’ ⊆P, pak je P’  také párování.   
Prázdná množina je párování. 

• Maximálních párování může být více, např. v následujícím obrázku jsou 3 maximální 
párování:  P1={(1,4)}, P2 ={(1,2),(3,4)}, P3 ={(1,3),(2,4)}.  

   
 
 
 
 
 
 

• V literatuře se někdy maximálním párováním myslí nejpočetnější párování ve smyslu 
definice 13.1. Nasycené vrcholy se někdy označují jako párované nebo pokryté a 
nenasycené vrcholy v párování jako volné nebo nepokryté. 

 
Aplikace  
 
Podstatou praktických aplikací je nejčastěji řešení těchto úloh: 

• Najít nejpočetnější párování. 
• Najít nejdražší maximální párování, to znamená maximální párování s největším 

součtem ohodnocení hran. 
• Najít nejlevnější maximální párování (maximální párování s nejmenším součtem 

ohodnocení hran). 
 
Poznámka: 
 Úloha o nejdražším párování je nejobecnější.  

Úlohu o nejlevnějším párování lze na ni převést změnou cen.  
Zvolíme číslo ∑

∈
>

)(
)(

GHh
hcM , kde c(h) označuje cenu hrany h, a pak c(h) nahradíme cenou  

M− c(h). 
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(1) Přiřazovací problém 
Máme n pracovníků, kterým je třeba přidělit n pracovních úkolů, každému jeden. Pro každou 
dvojici (pracovník, úkol) známe počet hodin (resp. cenu), které pracovník potřebuje ke 
splnění úkolu. Jestliže pracovník i pracuje na úkolu j, bude na to potřebovat cij hodin, resp. 
bude to stát cij  měnových jednotek. Máme přiřadit každému pracovníku úkol tak, aby 
celkový součet času (resp. součet cen) byl minimální.  
Formálně tedy máme najít přiřazení {π, … , πn}, které minimalizuje součet 

∑
=

n

i
i i

c
1

,π  

Řešení je reprezentováno permutací {π, … , πn} čísel {1, … , n}. 
Řešení přiřazovacího problému znamená najít nejlevnější párování v bipartitním grafu. 
 
 
(2) Taneční 
Předpokládejme, že v tanečních má každý hoch přesně k kamarádek a každá dívka přesně k 
kamarádů, přičemž relaci kamarádství předpokládáme symetrickou. Jde tedy o bipartitní 
graf, kde množinu vrcholů V(G) reprezentují hoši a dívky v tanečních, A je množina hochů a 
A~  množina dívek a každý vrchol má stupeň k. Úkolem je zjistit, zda je možné uspořádat 
tanec, při němž každý hoch i dívka tančí s některým ze svých přátel.    
 Úloha je tak převedena na hledání nejpočetnějšího párování a ptáme se, je-li toto 
párování perfektní. 
 
 
(3) Letecká bitva o Anglii 
V letecké bitvě o Anglii bojovala letadla s 2 piloty mnohonárodnostních sil. Někteří piloti by 
se spolu nemohli dorozumět pro jazykové potíže nebo pro rozdílnost výcviku, a proto spolu 
nemohli letět. Úkolem je určit, kolik letadel (dvojic pilotů) mohlo vzlétnout.  
V grafu vrcholy odpovídají pilotům, hrany dvojicím pilotů, kteří mohou letět spolu.  
Hledáme nejpočetnější  párování. 
 
 
Definice 13.2 
 Nechť G je graf a P je párování v grafu G. 

• Střídavá (alternující) cesta vzhledem k párování P je taková neorientovaná cesta, jejíž 
hrany střídavě leží a neleží v P. 

• Střídavá cesta, jejíž oba krajní vrcholy nejsou nasyceny v párování P, se nazývá 
zlepšující (zvětšující) cesta vzhledem k párování P. 

• Střídavá kružnice vzhledem k párování P je kružnice, která má sudou délku a jejíž hrany 
střídavě leží a neleží v P. 

• Je-li HSCK množina hran tvořících střídavou cestu (nebo kružnici) vzhledem k párování 
P, pak párování P’ vytvořené předpisem:  
Jestliže h∈HSCK ,  pak h∈P’  ⇔  h∉P,  
jestliže h∉HSCK ,  pak h∈P’  ⇔  h∈P   
se nazývá změnou párování podél střídavé cesty (kružnice). 

¨ 
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Věta 13.1 
Párování P v grafu G je nejpočetnější ⇔ neexistuje zlepšující cesta vzhledem k P (tj. 
neexistuje střídavá cesta spojující dva nenasycené vrcholy). 

Důkaz. 
“⇒“ Je-li párování P nejpočetnější, pak nemůže existovat střídavá cesta spojující dva 

nenasycené vrcholy. Kdyby totiž existovala, mohli bychom párování podél ní zvětšit, 
což je spor s předpokladem, že P je nejpočetnější párování. 

“⇐“  Nechť neexistuje zlepšující cesta vzhledem k párování P a předpokládejme, že existuje 
nějaké nejpočetnější párování P’. Chceme dokázat, že počet hran obou párování je 
shodný (|P|=|P’ |), tedy, že P je nejpočetnější. Uvažujme podgraf K grafu G, kde hrany 
a vrcholy podgrafu K jsou dány sjednocením P∪P’. 
Protože podle definice 13.1 má každý vrchol párování stupeň nejvýše 1, a tedy K má 
vrcholy pouze stupně nejvýše 2. Každá komponenta souvislosti podgrafu K má proto 
některý ze 3 tvarů na následujícím obrázku, kde tenkými čarami jsou znázorněny hrany 
z párování P a silnějšími čarami hrany z párování P’ : 

 
 
 
 
 
 
 
 

(i)  jediná hrana; protože podle “⇒“ neexistuje zlepšující cesta pro P’ a podle 
předpokladu v "⇐" ani pro P, patří tato hrana jak do P, tak do P’. 

(ii)  střídavá cesta sudé délky; obě párování mají stejný počet hran, nemůže sem patřit 
střídavá cesta liché délky, protože ta by byla zlepšující pro P nebo P’ a to by bylo 
ve sporu s předpokladem neexistence zlepšující cesty, 

(iii) střídavá kružnice sudé délky; P a P’ mají stejný počet hran  
n 
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13.1. Obecné schéma hledání nejpočetnějšího párování  
 
vstupní data : graf G 
úkol : nalézt v grafu G párování P s největším počtem hran 
1. [Inicializace] 
   P :=  (V,∅) ;  
2. [Zlepšování podél zlepšující cesty]   
 while existuje nenasycený vrchol v v grafu G  do  
 if existuje zlepšující cesta v0, … , v2i+1 začínající ve v   
 then begin vynecháme z P hrany {v1, v2}, … , {v2i−1 , v2i}   
 přidáme do P hrany {v0, v1}, … , {v2i , v2i+1}     
 end   
 else begin z grafu G vynecháme v a hrany s ním incidentní; 

   vynecháme v z párování P    
 end ; 
 
 
13.1.1 Edmondsova metoda hledání zlepšující cesty 
 
(zlepšující cesta = střídavá cesta spojující nenasycené vrcholy) 
 
Předpokládejme, že máme nalezeno nějaké párování P v grafu G. 
(a)  Jestliže neexistuje žádný nenasycený vrchol, pak P je úplné párování a není co řešit. 
(b)  V opačném případě značkováním vrcholů najdeme zlepšující cestu a párování přes ní 

zvětšíme. 
 [Každý značkovaný vrchol i má značku S:k nebo T:k, což znamená, že existuje střídavá 

cesta  u - i (vedoucí od u do i) začínající v nějakém nenasyceném vrcholu u a její 
předposlední vrchol je k. Vrchol u nazýváme kořen pro i.] 

 
Značkování 
 1.  Na začátku všechny nenasycené vrcholy dostanou značku S:0. 
 2.  Označkované (ale neprozkoumané) vrcholy prozkoumáme takto:  

(a) Jestliže vrchol i má značku S, pak každý neoznačkovaný vrchol j takový, že 
(i, j)∈H(G)−P, dostane značku T:i.  

(b) Jestliže vrchol i má značku T, pak každý neoznačkovaný vrchol j takový, že (i, j)∈P, 
dostane značku S:i. 

 
Při značkování může dojít ke kolizím, kdy koncové vrcholy mají značky stejného typu (S  
nebo T). 
Při kolizích najdeme kořeny vrcholů i, j (to znamená nenasycené vrcholy ui, uj, z kterých 
vychází značkování pro i, resp. j,  označeny silnými kroužky), a to tak, že postupujeme 
zpětně od i a j pomocí druhých složek ve značkách vrcholů.  
Tím najdeme střídavou cestu Ai (od  ui  k  i) a střídavou cestu Aj (od  uj  k  j). 
Jestliže ui≠ uj , pak Ai(i, j)Aj je zlepšující cesta od ui k uj. Např. na následujícím obrázku je  
(a)  i =3, j=4, ui =1, uj=6  
(b) i=4, j=5, ui=1, uj=6.  
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Jestliže ui=uj , pak Ai(i, j)Aj vytváří jistý podgraf, který se skládá  z nějaké střídavé  u - v  
cesty A a střídavé  v - v  kružnice K liché délky, přičemž obě hrany kružnice, které jsou 
incidentní s vrcholem v, nejsou v párování P.  
K se nazývá květ, cesta A stopka květu K a v báze květu K. Protože všechny střídavé cesty 
před zkoumáním hrany (i,j) tvořily les, jsou A a K určeny jednoznačně. Pro délky cesty A a 
květu K platí: |A| ≥ 0, |K| ≥ 3. 
 
 
Příklad 13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Květ zredukujeme do jediného vrcholu a hrany, které vedly z vnějšku do květu, vedeme do 
tohoto vrcholu. Tato operace se nazývá uříznutí květu. Zredukovanému vrcholu dáme 
značku, kterou měla báze květu K, přičemž tento vrchol považujeme za neprozkoumaný 
(vrcholy i, resp. j  totiž byly také neprozkoumané). 
Pak pokračujeme ve značkování v získaném grafu G’ při korespondujícím párování P’. Po 
čase opět můžeme objevit květ v G’. Po jeho redukci pokračujeme ve značkování v 
získaném grafu G’’ při párování P’’ atd. 
Protože květ má minimálně 3 vrcholy, snižuje každá redukce počet vrcholů alespoň o 2, a 
tedy v některém grafu G(k) buď  
(i)  objevíme zlepšující cestu, a tedy párování P(k) a tím i P lze podle dále uvedené věty 13.2 

zvětšit, nebo  
(ii) značkování končí prozkoumáním všech označených vrcholů a bez objevení zlepšující 

cesty. Sjednocením všech střídavých cest, přes které jsme označkovali jednotlivé 
vrcholy, tvoří tzv. maďarský les.   
V tomto lese pro každou hranu grafu platí: Jestliže jeden její vrchol má značku S, pak 
druhý rovněž patří do lesa a má značku T. Z postupu značkování je zřejmé, že v (ii) v 
G(k) žádná zlepšující cesta neexistuje, a tedy neexistuje zlepšující cesta ani v G a podle 
věty 13.1 je P nejpočetnější párování. 

 



© Miloš Šeda: Teorie grafů. VUT FSI v Brně, listopad 2003 
 

 85 

Příklad 13.2 
Maďarský les ML v grafu G při párování P 
 

 
 
 
 
 
 
Příklad 13.3 
 
Graf G, párování P a postupná redukce květů. 
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Ze zvětšující cesty (K4, 12) v obrázku rozvíjením redukovaných květů postupně získáváme 
cesty(K2, 4, K3, 12),  (K1, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 12)  a  (1, 2, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 12), což již je 
zvětšující cesta v původním grafu G.  

Použití redukcí květů v procesu hledání zlepšujících cest opravňuje následující věta. 
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Věta 13.2 
Nechť K je květ objevený v grafu G při značkování vzhledem na párování P. Dále nechť po 
redukci květu K na vrchol K’ vznikne z G graf G’ a z P vznikne párování P’. Pak v G’ 
existuje zlepšující cesta pro párování P’  ⇔ v G existuje zlepšující cesta pro P. 
Důkaz. 
“⇒“ Ke každé zlepšující cestě v G’ obsahující vrchol K’ lze lehce najít zlepšující cestu v G, 

jak je vidět z obrázku. 
 

 
 
 
“⇐“ … 
 
n 
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