
Úloha 3, Prechádzky v grafe

1. Ukážte, že Petersenov graf vyhovuje nutnej podmienke pre existenciu ha-
miltonovskej kružnice: Pre každú ∅ 6= S ⊂ V G počet c(G\S) komponentov
grafu G \ S neprevyšuje |S|.

2. Nech G je graf s aspoň jednou hranou. Na každú hranu grafu G nakreslime
malý červený krúžok a považujme tieto červené krúžky za vrcholy grafu
L(G). Dva červené krúžky spojíme v L(G) hranou práve vtedy keď v grafe
G príslušné hrany na ktorých tieto krúžky ležali mali spoločný vrchol.
Takto získaný graf L(G) nazveme hranovým grafom grafu G. Napríklad,
hranový graf kružnice je opäť kružnica tej istej dĺžky, hranový graf cesty
na 4 vrcholoch je cesta na 3 vrcholoch.

a) Ukážte, že ak G má uzavretú eulerovskú prechádzku, tak aj hranový
graf L(G) takú prechádzku obsahuje.

b) Keď vieme, že hranový graf nejakého grafu G má uzavretú eulerovskú
prechádzku, plynie z toho, že aj G obsahuje takú prechádzku?

bc) Predpokladajme, že graf G je hamiltonovský. Platí potom že aj hra-
nový graf L(G)je hamiltonovský?

b) Keď vieme, že hranový graf nejakého grafuG je hamiltonovský, plynie
z toho, že aj G je hamiltonovský?

3. Karteziánskym súčinom grafov G1 = (V1, E1) a G2 = (V2, E2) rozumieme
graf, ktorého vrcholmi sú prvky karteziánskeho súčinu V1×V2 (predpokla-
dáme, že množiny vrcholov sú disjunktné) a dva vrcholy (a, b), (c, d) sú
spojené hranou práve vtedy keď {a, c} ∈ E1 a b = d, alebo {b, d} ∈ E2 a
a = c. Napríklad, kocka dimenzie 3 je karteziánskym súčinom grafu K2 a
kružnice C4. Ukážte, že karteziánsky súčin grafov G1, G2 je súvislý práve
vtedy obidva grafy sú súvislé. Ako by to dopadlo keď ”súvislý” nahradíme
s ”hamiltonovský”? A ako keď ”súvislý” nahradíme s ”eulerovský”?

4. Prezentujte algoritmus na určenie uzáveru grafu, v prípade že tento uzá-
ver je kompletný graf popíšte efektívny postup na určnie hamiltonovskej
kružnice v grafe. Podrobné riešenie tejto úlohy môžete konzultovať s A
method in graph theory, strana 117-118.
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