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Článek bude sestávat ze dvou nezávislých částí – první poví něco o podobnosti grafů,
druhá bude pojednávat o kreslení obrázků jedním tahem.

Definici grafu může čtenář najít v článku o hrách s barevnými grafy. Zavedu toto
označení: graf G = (V, E), V je množina vrcholů, E je množina hran. Symbol u − v
nechť značí hranu mezi vrcholy u, v.

Izomorfismus grafů

Dva grafy G1, G2 jsou stejné, pokud V1 = V2 a E1 = E2. Když se však podíváme na
grafy ({1, 2, 3, 4}, {1−2, 3−4}) a ({1, 2, 3, 4}, {1−3, 2−4}) (viz obrázek), chce se nám
říci, že jsou přeci také „stejnéÿ – vypadají podobně a mají stejné vlastnosti. K popisu
tohoto jevu slouží pojem izomorfismus. Intuitivně, dva grafy jsou izomorfní, pokud
mají stejné vnější vlastnosti. Formálněji, pokud se od sebe liší pouze přejmenováním
vrcholů. � �
Definice. Izomorfismus grafů G1, G2 je bijekce f : V1 → V2 (přejmenování vrcholů)
splňující x − y ∈ E1 ⇐⇒ f(x)− f(y) ∈ E2.

Kupodivu, není znám efektivní algoritmus, který by pro dané dva grafy určil,
zda jsou izomorfní. Soudí se, že takový ani neexistuje.

Budeme teď studovat všechny možné grafy na množině vrcholů V = {1, . . . , n}.
Kolik existuje různých takových grafů? Mezi vrcholy může být až

(n
2

)

hran, každá

v grafu buď je, nebo není. Všech možností je tedy 2(
n

2
). Spousta těchto grafů je ale

navzájem izomorfních (situaci pro n = 3 najdete na obrázku; kolik z nich je neizo-
morfních?), které je jaksi zbytečné počítat víckrát. Kolik je tedy těch neizomorfních?�

To lze spočítat dost těžko. Snadno však můžeme najít dobrý dolní odhad. Každý
graf je izomorfní s nejvýše n! jinými (víc neexistuje permutací na n prvcích). Takže

určitě existuje aspoň 2(
n

2
)/n! neizomorfních grafů. Toto číslo roste přibližně stejně

rychle jako 2n
2/2. Zkuste ovšem nakreslit tolik neizomorfních grafů! (Udělejte to aspoň
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pro n2 či 2n/10.) Povšimněte si zajímavé věci. Aniž bychom jakékoliv neizomorfní
grafy zkonstruovali, víme, že jich existuje obrovská spousta.

Jednotažky

Určitě jste se už někdy setkali s úlohou „nakreslete tento obrázek jedním tahemÿ.
Někdy to lze, někdy ne, dokonce na to existuje algoritmus. O tom bych rád něco
napsal.

Budeme tuto úlohu řešit pro grafy (není problém daný obrázek překreslit na
graf, stačí na něj vhodně umístit vrcholy).

Úloha. Nakreslete daný graf jedním tahem (bez opakování hran).

Graf nazveme eulerovský , pokud jej lze nakreslit jedním tahem, který začíná a
končí ve stejném vrcholu.6 To znamená, že musíme nalézt seřazení všech hran grafu
do posloupnosti, kde dvě hrany po sobě mají společný vrchol (včetně první a poslední)
a žádná hrana se nevyskytuje v posloupnosti dvakrát. Takovou posloupnost nazveme
tah a označíme v0 − v1 − · · · − vn−1 − v0, kde |E| = n. Abysme vůbec mohli kreslit
jedním nepřerušeným tahem, musí být graf souvislý, tj. mezi každými dvěma vrcholy
lze projít po hranách.

Stupněm vrcholu v myslíme počet hran, které vedou do v. Abysme vůbec mohli
kreslit jedním nepřerušeným tahem, musí být graf souvislý, tj. mezi každými dvěma
vrcholy lze projít po hranách.

Věta. Graf je eulerovský právě tehdy, když je souvislý a každý vrchol je sudého
stupně.

Důsledek. Graf lze nakreslit jedním tahem bez opakování hran, pokud je souvislý,
nejvýše 2 vrcholy jsou lichého stupně a zbylé vrcholy jsou sudého stupně.

Tyto věty nám dávají odpověď na otázku, zda nakreslení existuje. Dokáži je na
přednášce a bude vidět i algoritmus, jak to kreslení provést. Existuje však algoritmus
efektivnější, navíc s tou vlastností, že nám postupně říká, kam máme provést další
tah.

Algoritmus. Nechť G = (V, E) je souvislý a každý vrchol je sudého stupně. Nechť
v0 ∈ V libovolný, i := 0.

(1) vezmi ei+1 ∈ E \ {v0 − v1, . . . , vi−1 − vi} takovou, že vi leží na hraně ei+1

6Říká se jim podle prvního doloženého řešitele tohoto problému, který měl odpovědět
vládci města Královce (dnes Kaliningrad) na otázku, zda je možné ukázat vzácnému hostu
všechny mosty, aniž by byl nucen jet po některém dvakrát.
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a navíc (je-li to možné) grafy (V, E \{v0− v1, . . . , vi−1− vi} a (V, E \{v0−
v1, . . . , vi−1 − vi, vi − vi+1} mají stejný počet souvislých částí

(2) pokud je i = |E|, máme posloupnost hran, která je tahem; jinak zvyš i o
jedna a proveď (1)

To, že algoritmus skutečně vydá tah (zejména že projde všechny hrany), není
úplně samozřejmé a vyžaduje to menší důkaz, který provedu na přednášce.

Rád bych něco připsal o dvou modifikacích této úlohy. Jednou jsou tzv. náhodně
eulerovské grafy. Náhodně eulerovský graf pro vrchol v0 je takový, že každý tah z
vrcholu v0, který nelze prodloužit, projde celý graf. Tj. ať se na každém „rozcestíÿ
rozhodneme pokračovat kteroukoliv hranou, projdeme graf nakonec celý. Těchto grafů
moc není. Zkuste je charakterizovat!

Druhou modifikací je úloha pro orientovaný graf. Místo obyčejných hran vedou
mezi vecholy šipky a při našem tahu můžeme použít hranu pouze ve směru šipky. Tj.
hledáme tah v0 → v1 → · · · → vn−1 → v0. Stupeň vrcholu musíme modifikovat do
tzv. stupně vstupního = počet šipek, které vedou do vrcholu, a stupně výstupního =
počet šipek, které vedou z vrcholu.

Věta. Orientovaný graf je eulerovský právě tehdy, když je souvislý a vstupní stupeň
každého vrcholu je roven stupni výstupnímu.

Závěrem bych rád doporučil vynikající skripta prof. Nešetřila a doc. Matouška
Kapitoly z diskrétní matematiky, kde je pro středoškoláky naprosto srozumitelným
způsobem vyložena spousta zajímavých problémů z teorie grafů i jiných partií dis-
krétní matematiky.
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