
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

VYUŽITÍ ÚLOHY O HAMILTONOVSKÝCH CESTÁCH 
V GRAFU V PRAXI 

bakalářská práce 

Autor:            Richard Ondra  
Vedoucí bakalářské práce:         Ing. Milena Macháčová, Ph.D.  

Ostrava 2009 



Prohlášení 

Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 
všechny použité podklady a literaturu.  

Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 
dílo.  

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 
odst. 3).  

Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 
práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 
práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 
VŠB-TUO.  

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 30. 4. 2009      Richard Ondra 



Chtěl bych poděkovat Ing. Mileně Macháčové, Ph.D., za pomoc při psaní práce. 



Anotace  

Práce se zabývá aplikací teorie grafů, se zaměřením na jejich využití při řešení 

Hamiltonovských úloh. V první části práce jsou vysvětleny pojmy teorie grafů, které jsou 

nutné pro práci s Hamiltonovskými úlohami. V další části práce jsou z teoretického 

hlediska popsány Hamiltonovské cesty a kružnice a jsou zde uvedeny typy 

Hamiltonovských úloh a naznačeny možnosti vzájemných převodů těchto úloh. Dále jsou v 

této části práce popsané postupy možných řešení pro hledání Hamiltonovských cest a 

kružnic a vysvětlena grafická metoda rozhodovacího stromu pro řešení úlohy obchodního 

cestujícího. V další části práce je zpracována praktická aplikace úlohy obchodního 

cestujícího, řešená pomocí grafické metody rozhodovacího stromu. 

Klí čová slova: Graf, cesta v grafu, uzel, hrana, strom, Hamiltonovská cesta, 

Hamiltonovská kružnice 

Summary 

Thesis deals with the applications of graph theory, focusing on their use in solving 

Hamilton’s problems. In the first part of the thesis is the notion of graph theory, which is 

required to work with Hamilton‘s problems. In other parts of the thesis there are the 

theoretical aspects describing Hamilton‘s paths and the circles. The types of Hamilton‘s 

problems are presented here and indicated the possibilities of reciprocal transfers of these 

problems. Furthermore in this part of the thesis are described possible solutions for finding 

Hamilton‘s paths and circles and explained the graphic method of decision tree for 

solutions of the travelling salesman problem. In other parts of the thesis is processed by the 

practical application of the travelling salesman problem solved using graphic method 

design decision tree. 

Keywords: Graph, path in the graph, node, edge, tree, Hamiltonovská path, 

Hamiltonovská circle 
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1 Úvod 

Tato práce je z větší části teoretická a zaměřena na pojmy teorie grafů a jejich 

využití při řešení Hamiltonovských úloh. Cílem práce je praktická ukázka řešení úlohy 

obchodního cestujícího.  

Kořeny teorie grafů sahají daleko do minulosti. V 18. století se švýcarský 

matematik Leonhard Euler zajímal o nejstarší úlohu teorie grafů, která bývá označována 

jako „úloha o sedmi mostech města Königsbergu“.  V 19. století se o teorii grafů zajímal 

německý fyzik Gustav Kirchhoff a anglický matematik Arthur Cayley. Gustav Kirchhoff 

se zabýval výpočtem neznámých proudů v elektrických obvodech. Řešením soustav 

lineárních rovnic, které při výpočtech proudů získal, rozpracoval některé otázky z teorie 

stromů. Arthur Cayley se věnoval struktuře vzorců v organické chemii. Pro zobrazení 

vzorců použil grafické znázornění v rovině, ve kterém byly atomy vyobrazeny jako 

kroužky (uzly) a chemické vazby mezi atomy jako čáry (hrany). V chemii se tak začalo 

využívat grafické znázornění chemických vzorců (viz Obr. 1). 

Jednou z nejznámějších úloh teorie grafů, kterou se snažilo řešit mnoho matematiků 

je problém čtyř barev. Tuto úlohu je možné formulovat takto: „Jaké nejmenší množství 

barev, je potřeba k obarvení libovolné politické mapy tak, aby žádné dva sousední státy 

nebyly obarveny stejnou barvou?“. Tento problém se jeví jako velice snadný, ale vyřešen 

byl až ve druhé polovině minulého století americkými matematiky Appelem a Hakenem za 

pomocí počítačů. 

I v současné době existuje velké množství úloh, které se dají snadno formulovat, ale 

doposud nebyly nalezeny žádné efektivní algoritmy pro jejich řešení. Jako příklad dosud 

nevyřešeného problému můžeme uvést úlohu obchodního cestujícího, která je jednou 

z nejsložitějších úloh teorie grafů. 
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2 Pojmy teorie graf ů vzhledem k řešené problematice  

2.1 Graf   

Grafy používáme jako zobecnění různých skutečných sítí např. elektrických, 

dopravních a podobně. V grafech zanedbáváme geometrické vlastnosti sítí a zdůrazňujeme 

především vzájemné propojení objektů. Objekty v grafu značíme jako uzly a propojení 

objektů jako hrany.  

Obecně se v literatuře objevuje několik druhů značení grafů. Například některé 

literatury značí graf takto: G = (V, E, ε), kde V je množina vrcholů, E je množina hran a ε 

je vztah incidence. V této práci však budou grafy značeny G = (U, H, R), kde 

 U … množina uzlů 

 H … množina hran 

 R … vztah incidence  

 Jestliže máme graf G, který má konečný počet uzlů, označujeme tento graf jako 

konečný. Naopak pokud graf G, nemá konečný počet uzlů, jde o graf nekonečný. 

Nekonečný graf je možné zobrazit jako řetězec molekuly paraformaldehydu (viz Obr. 1) 

[4]. 

 
Obr. 1 řetězec molekuly paraformaldehydu [4] 

2.2 Podgraf 

Máme-li graf G (viz Obr. 2a), potom graf G’ je podgrafem grafu G, jestliže vznikl 

vynecháním některých uzlů a hran z původního grafu G (viz Obr. 2c). Jestliže byl v grafu 

G vynechán uzel a všechny hrany vedoucí do tohoto uzlu a z tohoto uzlu, potom graf G’ 

nazýváme indukovaný podgraf (viz Obr. 2b). 
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Podle autora [7] je podgraf a indukovaný podgraf definován takto:  

Graf G’ je podgrafem grafu G, jestliže U(G’) ⊆ U(G) a H(G’) ⊆ H(G).  

Graf G’ je indukovaným podgrafem grafu G, jestliže U(G’) ⊆ U(G) a H(G’) = H(G) 

∩ 








2

)U(G'
. 

 
           Obr. 2a Graf G      Obr. 2b Indukovaný podgraf                   Obr. 2c Podgraf 

2.3 Faktor grafu 

 Máme-li graf G (viz Obr. 3a), potom faktorem tohoto grafu je takový podgraf G’, 

kde platí U(G) = U(G’). To znamená, že množina uzlů podgrafu G’ je totožná s množinou 

uzlů grafu G. Faktor grafu vznikne tak, že vynecháme některých nebo žádných hran 

původního grafu G (viz Obr. 3b) [1].  

2.4 Orientovaný graf 

 Orientovaný graf je trojice G = (U, H, R), kterou tvoří konečná množina uzlů U, 

konečná množina orientovaných hran H a zobrazení R: H → U2 nazývané vztah incidence. 

Tento vztah přiřazuje každé hraně  h z množiny orientovaných H uspořádanou dvojici uzlů 

R(h) = (x,y) ∈ U2. Uzel x značíme jako počáteční a y jako koncový uzel hrany h. Jestliže, 

některá hrana h v grafu G je incidentní pouze s jedním uzlem grafu, to znamená, že 

počáteční i koncový uzel hrany se rovnají, nazýváme tuto hranu orientovanou smyčkou 

(viz Obr. 4b). Orientovaný graf, který neobsahuje žádné smyčky, nazýváme orientovaný 

graf bez smyček (viz Obr. 4a) [2]. 

2.5 Neorientovaný graf 

V určitých situacích není nutné rozlišovat počáteční a koncové uzly hran, tedy 

orientace hran není důležitá. Pro tyto situace existuje graf s neorientovanými hranami, 

který nazýváme neorientovaný graf.  
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Neorientovaný graf je trojice G = (U, H, R), kterou tvoří konečná množina uzlů U, 

konečná množina neorientovaných hran H a zobrazení R nazývané vztah incidence. Vztah 

incidence přiřazuje každé hraně h z množiny neorientovaných H jednoprvkovou nebo 

dvouprvkovou množinu uzlů, kterým říkáme krajní vrcholy hrany h. Jestliže, některá hrana 

h v grafu G je incidentní jen s jedním uzlem grafu, nazýváme tuto hranu neorientovanou 

smyčkou (viz Obr. 5b). Neorientovaný graf, který neobsahuje žádné smyčky, nazýváme 

neorientovaný graf bez smyček (viz Obr. 5a) [2]. 

2.6 Symetrizace 

 Mezi orientovanými a neorientovanými grafy existují vzájemné převody. Pokud 

máme orientovaný graf G = (U, H, R), potom jeho symetrizací je graf neorientovaný, který 

je stejný jako graf G = (U, H, R) a dostaneme ho zrušením orientace hran. Naopak jestliže 

máme neorientovaný graf G = (U, H, R), (viz Obr. 6a) orientovaný graf můžeme získat 

podle autora [2] dvěma různými způsoby: 

1. Zvolíme libovolně orientaci hran a získáme tak orientaci grafu G (viz Obr. 6b).  

2. Každou neorientovanou hranu, která není smyčkou, nahradíme dvojicí opačně 

orientovaných hran a každou neorientovanou smyčku nehradíme orientovanou 

smyčkou, čímž získáme symetrickou orientaci grafu G (viz Obr. 6c). 

Podle autora [2] je orientovaný graf G = (U, H, R) symetrický, jestliže pro každou 

dvojici uzlů x, y platí, že počet hran z x do y je roven počtu hran z  y do x. Symetrický graf 

je symetrickou orientací určitého neorientovaného grafu (viz Obr. 6c). 

2.7 Souvislost grafu 

 Pojem souvislost grafu se zavádí proto, že v určitých případech potřebujeme zjistit, 

z kolika částí je graf složen. Jestliže je graf souvislý znamená to, že se můžeme dostat 

z každého uzlu grafu cestou do libovolného jiného uzlu grafu (viz Obr. 7a). V případě, že 

neexistuje cesta mezi libovolnými dvěma uzly grafu, potom není tento graf souvislý (viz 

Obr. 7b). Souvislé části, ze kterých je graf složen se nazývají komponenty souvislosti.  

Graf složený ze dvou a více komponent souvislosti se nazývá nesouvislý graf.   
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                  Obr. 3a Graf G          Obr. 3b Faktor grafu G 

 

Obr. 4a Orientovaný graf bez smyček          Obr. 4b Orientovaný graf se smyčkou 

 

Obr. 5a Neorientovaný graf bez smyček        Obr. 5b Neorientovaný graf se smyčkou 

 
       Obr. 6a Graf G              Obr. 6b Orientace grafu G              Obr. 6c Symetrická orientace grafu G 
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        Obr. 7a Souvislý graf                                       Obr. 7b Nesouvislý  graf  (složen  ze  

       dvou souvislých komponent)  

2.8 Ohodnocený graf 

 Ohodnocený graf (viz Obr. 8) je takový graf, který má hranám (případně uzlům) 

přiřazené číselné hodnoty, které udávají např. vzdálenost, náklady, délku trvání, kapacitu a 

podobně. Ohodnocené grafy se používají v případech, kdy k odpovídajícímu popsání určité 

situace nepostačuje pouhé zakreslení orientovaného nebo neorientovaného grafu.   

2.9 Úplný graf 

 Úplný graf je takový graf G, ve kterém je každý uzel grafu spojen s každým jiným 

uzlem grafu hranou (viz Obr. 9). Úplný graf o n uzlech se obvykle značí Kn (na Obr. 9 jsou 

vidět úplné grafy K3, K4 a K5). Jestliže má úplný graf n uzlů, pak má právě 
2

)1( −nn
hran. 

2.10 Prostý graf 

 Prostý graf, je takový orientovaný nebo neorientovaný graf G, ve kterém je 

násobnost každé hrany grafu je rovna nejvýše jedné (viz Obr. 10). 

2.11 Multigraf 

 Multigraf, je takový orientovaný nebo neorientovaný graf G, ve kterém je 

násobnost nejméně jedné hrany je větší než jedna (viz Obr. 11). 

Podle autora [2] je orientovaný a neorientovaný multigraf definován takto: 

Orientovaný multigraf je orientovaný graf, v němž m+(x, y) > 1 pro některé uzly x, y. 

Neorientovaný multigraf je neorientovaný graf, v němž m(x, y) > 1 pro některé uzly x, y. 

G 
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2.12 Pseudograf 

 Pseudograf je takový graf, který může obsahovat násobné hrany a navíc i smyčky 

(viz Obr. 12).  

 

Obr. 8 Ohodnocený graf 

 

Obr. 9 Úplné grafy 

 

Obr. 10 Neorientovaný a orientovaný prostý graf 
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Obr. 11 Neorientovaný a orientovaný multigraf 

 
Obr. 12 Pseudografy 

2.13 Isomorfismus graf ů 

Mezi dvěma grafy G1 a G2 platí vztah izomorfizmu, jestliže mají stejnou množinu 

uzlů a hran a každému uzlu grafu G1 odpovídá právě jeden uzel grafu G2 včetně vztahů 

k ostatním prvkům.  

Autor [3] uvádí definici izomorfizmu grafů takto: Nechť jsou dány dva grafy G1 = 

(U1, H1, R1) a G2 = (U2, H2, R2) a nechť existuje prosté zobrazení F množiny U1 na 

množinu U2 s vlastností: Jsou-li x a y libovolné dva prvky z U1 a jsou-li x  ́ a y  ́ jejich 

obrazy v množině U2 při zobrazení F, potom hrana xy patří do H1 právě tehdy, jestliže 

hrana x´y  ́patří do H2. Potom se zobrazení F nazývá izomorfizmus mezi grafy G1 a G2. 

 
Obr. 13 Vzájemně izomorfní grafy 
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2.14 Cesta v grafu 

 Pojem cesta v grafu je posloupnost uzlů a hran u0,h1,u1,h2,…,hk,uk, kde pro každou 

hranu platí hi = (ui-1,ui) a kde se žádný uzel ani hrana nesmí opakovat (viz Obr. 14a). Cesta 

vede z uzlu u0 do uzlu uk, a uzel u0 nazýváme počátečním a uzel uk koncovým uzlem cesty. 

Pokud se počáteční a koncový uzel cesty rovnají (u0 = uk), pak se jedná o uzavřenou cestu 

v grafu a číslo k nazveme délkou cesty. 

2.14.1 Uzavřená cesta v grafu 

 Definice uzavřené cesty je velmi podobná definici cesty, jde také o posloupnost 

uzlů a hran, ale na rozdíl od cesty je stejný počáteční a koncový uzel. Pro uzavřené cesty v 

grafech se používají speciální názvy kružnice a cyklus. Cesta, která je uzavřená se nazývá 

kružnice (viz Obr. 14b), v případě že je neorientovaná nebo cyklus (viz Obr. 14c) jestliže 

je orientovaná.   

 
            Obr. 14a Cesta    Obr. 14b Kružnice         Obr. 14c Cyklus 

2.15 Sled 

Sled je taková posloupnost uzlů a hran v grafu, ve které se mohou opakovat uzly i 

hrany (viz Obr. 15b).  

Posloupnost uzlů a hran u0, h1, u1, h2, u2,…, hk, uk je orientovaným sledem, jestliže 

pro každou hranu hi z posloupnosti platí: PU(hi) = ui-1  a KU(hi) = vi, kde PU je počáteční 

uzel a KU koncový uzel hrany. Posloupnost u0, h1, u1, h2, u2, … , hk, uk  je neorientovaným 

sledem, jestliže každá hrana  hi z této posloupnosti spojuje uzly ui-1  a ui. Pro oba případy 

platí, že uzel u0 nazýváme počátečním a uzel uk koncovým uzlem sledu [2]. 

u0 u1 

u2 
u3 

u4 
h1 

h2 

h3 

h4 

u0 = u4 
 

u1 
u2 

u3 

h1 

h2 

h3 

h4 u0 = u5 
 

u1 
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u3 
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h3 
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 Jestliže posloupnost sledu zahrnuje pouze jediný uzel a žádnou hranu, nazýváme 

tento sled triviální a lze považovat za orientovaný i neorientovaný [1]. 

 Pokud posloupnost orientovaného nebo neorientovaného sledu obsahuje alespoň 

jednu hranu a jeho počáteční koncový uzel splývá, nazýváme tento sled uzavřený [1]. 

2.16 Tah 

Tah v grafu je taková posloupnost uzlů a hran u0, h1, u1, h2, u2, … , hk, uk, ve které 

se mohou opakovat uzly, ale hrany ne (viz Obr. 15a). Číslo k, nazýváme délkou tahu. 

Jestliže počáteční a koncový uzel tahu splývají, pak nazýváme tento tah uzavřený. 

 
Obr. 15a Tah                 Obr. 15b Sled 

2.17 Stupeň uzlu 

 Pojem stupeň uzlu v teorii grafů označuje počet hran, které s daným uzlem incidují. 

Stupeň uzlu rozlišujeme pro orientované a neorientované grafy. 

Neorientovaný graf (viz Obr. 16) 

• Stupeň uzlu u, označujeme deg(u) a udává počet neorientovaných hran, které 

s daným uzlem incidují.  

Orientovaný graf (viz Obr. 17) 

• Rozlišujeme vstupní a výstupní stupeň uzlu (viz Tabulka 1).  

• Celkový stupeň uzlu je pak součet vstupních a výstupních stupňů uzlu. 

• Vstupní stupeň uzlu u, označujeme deg+ (u) a udává počet orientovaných hran, 

které do daného uzlu vstupují. 

u1 

u1 = u5 
 

u0 = u4 
 

u0 = u3 
 

u2 

u4 

u5 

u2 
u3 

u6 

h1 

h2 

h3 

h4 

h5 

h1 = h5 
 

h2 h4 h6 
h3 
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• Výstupní stupeň uzlu u, označujeme deg- (u) a udává počet orientovaných hran, 

které z daného uzle vystupují. 

2.18 Kostra grafu 

 Máme-li graf G (viz Obr. 18a), potom kostrou tohoto grafu nazýváme takový faktor 

grafu který je stromem. To znamená, že kostra je libovolný podgraf grafu G, který hranami 

spojuje všechny uzly původního grafu G a zároveň neobsahuje žádnou kružnici (jde tedy o 

strom).  Každý souvislý graf má zpravidla koster několik (viz Obr. 18b) [2]. 

2.18.1 Nejlevn ější kostra 

 Kostru grafu G označíme jako nejlevnější kostru, jestliže má nejmenší součet 

ohodnocení hran grafu. Tato kostra se také někdy nazývá „minimální kostra“.  

 

 

Obr. 16 Stupně uzlů v neorientovaném grafu  

 

Obr. 17 Orientovaný graf G 

Uzel Stupeň uzlu 

deg(u) 

1 2 

2 3 

3 4 

4 3 

5 2 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

4 8 

6 

5 7 

9 

1 

2 
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Tabulka 1 Stupně uzlů v orientovaném grafu G 

Uzel Vstupní stupeň uzlu deg+ (u) Výstupní stupeň uzlu  deg- (u) Celkový stupeň 
uzlu 

1 0 2 2 
2 2 1 3 
3 2 2 4 
4 3 3 6 
5 3 2 5 
6 2 3 5 
7 1 2 3 
8 1 2 3 
9 3 0 3 

 

 

          Obr. 18a Graf G             Obr. 18b Kostry grafu G 

2.19 Strom 

 Základním a nejjednodušším typem grafů jsou stromy. Jedná se o souvislé grafy, 

které neobsahují žádné kružnice (viz Obr. 19a). Každý souvislý graf má faktor, který je 

stromem. To znamená, že vynecháním vhodných hran v souvislém grafu můžeme vždy 

dostat strom. Souvislý graf G s n uzly a n-1 hranami se nazývá strom. Libovolná dvojice 

uzlů x, y ve stromu je spojena právě jednou cestou. Jestliže graf G je nesouvislý a jeho 

komponenty jsou stromy, pak tento typ grafu nazýváme les (viz Obr. 19b). Pro stromy platí 

vztah: |U| = |H| + 1, což znamená, že počet hran ve stromu o n uzlech se rovná n-1 [2]. 

Zvláštní případy stromů jsou grafy had a hvězda. Graf hvězda o n uzlech obsahuje 

právě n-1 uzlů stupně jedna a pouze jeden uzel stupně vyššího (viz Obr. 20a). Graf had má 

pouze dva uzly stupně jedna a n-2 uzlů stupně dva (viz Obr. 20b) [4]. 
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Obr. 19a Strom          Obr. 19b Les (složen ze dvou souvislých  

       komponent (stromů)) 

 
    Obr. 20a Hvězda      Obr. 20b Had 
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3 Hamiltonovské cesty a kružnice z teoretického hle diska 

Pojmy Hamiltonovský graf, Hamiltonovská cesta a Hamiltonovská kružnice jsou 

pojmenovány podle irského matematika sira W. R. Hamiltona. Tento matematik 

v minulém století zveřejnil a vyřešil takto zadanou úlohu: „Lze po hranách pravidelného 

dvanáctistěnu projít všemi jeho uzly a vrátit se do výchozího bodu, aniž bychom některým 

uzlem prošli vícekrát (viz Obr. 22)? (Stěny pravidelného dvanáctistěnu jsou pravidelné 

pětiúhelníky.)“ [1]. 

 
Obr. 21 Hamiltonova kružnice na pravidelném dvanáctistěnu[2] 

Hamiltonovský graf je takový graf G, který obsahuje kružnici, která prochází všemi 

uzly tohoto grafu. Tuto kružnici označujeme jako Hamiltonovskou. Pro určení, zda 

Hamiltonovská kružnice v grafu existuje, rozlišujeme nutné a postačující podmínky. Aby 

byla zaručena existence Hamiltonovské kružnice v grafu, musí být nutné podmínky 

splněny. 

Autor [8] uvádí tyto nutné a postačující podmínky pro existence Hamiltonovské 

kružnice v grafu:  

Nutné podmínky (musí být splněny) 

• Graf G musí být souvislý a konečný 

• Graf G musí mít alespoň 3 uzly 

• Graf G nesmí obsahovat mosty ani artikulace  



Richard Ondra : Využití úlohy o Hamiltonovských cestách v grafu v praxi 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009                                                                                                                                      15                                                                                                                   

Postačující podmínky 

• Diracova podmínka – Graf G obsahuje Hamiltonovskou kružnici, jestliže 

stupeň každého uzlu je roven alespoň 
2

|U|
 , kde |U| je počet uzlů 

• Oreho podmínka – Graf G obsahuje Hamiltonovskou kružnici, jestliže 

každá dvojice nesousedních uzlů má součet stupňů těchto uzlů alespoň |U|. 

• Posova podmínka – Graf G obsahuje Hamiltonovskou kružnici, jestliže platí 

δk < k, kde k,  je přirozené číslo z intervalu 








2

|U|
;0 ,  δk je počet uzlů grafu 

G se stupněm uzlů maximálně k. 

Most je taková hrana grafu G, která když je z grafu G odebrána, způsobí zvýšení 

počtu komponent souvislosti grafu G. 

Artikulace  je takový uzel grafu G, který když je z grafu G odebrán, způsobí 

zvýšení počtu komponent souvislosti grafu G. 

Příklad: Určete, zda graf G (viz obr. 22) obsahuje Hamiltonovskou kružnici.  

 

 

Obr. 22 Graf G 

 

Nutné podmínky:  

Graf G je souvislý, konečný, neobsahuje 

mosty ani artikulace a má alespoň 3 uzly. 

Postačující podmínky: 

Graf G nesplňuje Diracovu podmíku 

(obsahuje uzly s deg(u) < 
2

|U|
, kde |U| 

znamená počet uzlů grafu G), nesplňuje 

ani Oreho podmínku (obsahuje nespojené 

uzly 2. a 3. stupně, 2 + 3 < 7), splňuje 

Posovu  podmínku, k = 1,2,3.    

δ1 = 0 < 1 – žádný uzel není stupně 1 

δ2 = 1 < 2 – jeden uzel je stupně 2 

δ3 = 1 < 3 – jeden uzel je stupně 3 

Jsou splněny nutné podmínky a jedna postačující, proto Hamiltonovská kružnice v grafu 

existuje. 
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Hamiltonovská kružnice nebo cyklus v grafu G je taková kružnice nebo cyklus, 

která prochází každým vrcholem grafu G. Problém nalezení Hamiltonovské kružnice patří 

do skupiny NP – úplných úloh.  

Zdroj [9] uvádí, že třída problémů složitosti P je množina problémů řešitelných 

v polynomiálním čase (existuje pro ně polynomiální algoritmus). Problémy, pro které 

existuje polynomiální verifikační algoritmus  A, tvoří  třídu složitosti  NP 

(nedeterministicky polynomiální) a platí  P ⊆  NP. 
Mezi NP – úplné problémy například patří: 

• Problém obchodního cestujícího – hledání nejkratší Hamiltonovské kružnice 

• Problém kliky – hledání úplného podgrafu 

• 3-barevnost grafu  

• Vrcholové pokrytí grafu 

Hamiltonovská cesta v grafu G je taková cesta, která obsahuje každý vrchol grafu G právě 

jedenkrát. 

3.1 Základní typy Hamiltonovských úloh 

Autor [1] uvádí tyto základní typy Hamiltonovských úloh: 

• Najít Hamiltonovskou kružnici nebo cyklus. 

• Najít Hamiltonovskou cestu mezi libovolnými dvěma uzly. 

• Najít Hamiltonovskou cestu, jejíž jeden uzel je fixován. 

• Najít Hamiltonovskou cestu, jejíž oba uzly jsou fixovány. 

• Rozhodnout zda Hamiltonovská cesta, kružnice nebo cyklus existuje. 

• Nalezení nejkratší Hamiltonovské cesty, kružnice nebo cyklu pokud existuje 

Zvláštní úlohou je problém obchodního cestujícího. Úkolem této úlohy je nalezení 

nejkratší kružnice nebo cyklu v ohodnoceném grafu G, která prochází všemi uzly grafu 

právě jedenkrát, vyjma počátečního a koncového uzlu. Při hledání kružnice nebo cyklu se 

počáteční i koncový uzel rovnají, proto jím procházíme dvakrát. V praxi znamená nalezení 

řešení úlohy obchodního cestujícího to, že hledáme nejkratší Hamiltonovskou kružnici 

nebo cyklus.  Všechny tyto úlohy jsou řešitelné v orientovaných i neorientovaných grafech.  
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3.2 Převody Hamiltonovských úloh 

Každou výše uvedenou úlohu týkající se Hamiltonovských cest a kružnic je možné 

převést na kteroukoli jinou. Převod Hamiltonovských úloh provádíme úpravou daného 

grafu G na graf G’. Dále budou ukázány metody některých převodů Hamiltonovských úloh 

na dvou příkladech. 

Příklad 1:  

Nalezněte, Hamiltonovskou cestu s libovolnými krajními uzly v grafu G. Tuto 

úlohu převedeme na úlohu nalezení Hamiltonovské kružnice ve větším grafu G´, který 

sestrojíme takto (viz obr. 23): 

 

 

Obr. 23 Převod Hamiltonovské cesty na kružnici [1] 

Ke grafu G přidáme tři uzly x, y, z  a  uzel x  a  z  spojíme hranami se všemi uzly grafu G. 

Uzel y propojíme s uzly y a z. Jestliže v takto sestrojeném grafu G´ existuje Hamiltonovská 

kružnice, pak v grafu G existuje Hamiltonovská cesta [1].  

Příklad 2:  

Nalezněte, Hamiltonovskou kružnici v grafu G. Tuto úlohu převedem na úlohu 

nalezení Hamiltonovské cesty ve větším grafu G´, který sestrojíme takto (viz obr. 24): 

 

X 

Z 

G 

Y 

G´ 
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 Obr. 24 Převod Hamiltonovské kružnice na cestu [1] 

Ke grafu G přidáme tři uzly x, y, z  a vybereme libovolný uzel u původního grafu G. Uzel 

y, propojíme se všemi uzly množiny UG(u) a uzlem z. Dále uzel x propojíme hranou 

s uzlem u.  Jestliže v takto sestrojeném grafu G’ existuje Hamiltonovská cesta mezi uzly x 

a z, pak v grafu G existuje Hamiltonovská kružnice [1]. 

3.2 Hledání Hamiltonovských cest (kružnic) 

Pro nalezení všech cest, které začínají ve zvoleném uzlu, můžeme použít algoritmus 

backtrackingu nebo heuristické postupy. Algoritmus backtrackingu je však velmi časově 

náročný.  

3.2.1 Backtracking 

Algoritmus Backtrackingu je obecná metoda řešení kombinatorických úloh. 

Základem backtrackingu je metoda prohledávání stromu do hloubky. Backtracking je 

možno použít u takových úloh, kdy řešení můžeme považovat za konečnou posloupnost 

omezené délky. Počet všech řešení je tedy konečně mnoho. Tento algoritmus je možné 

zjednodušit tak, že pokud jsme schopni s jistotou určit, že v daném prohledávaném 

podstromu neexistuje přípustné prodloužení posloupnosti, můžeme provést návrat a 

X 

Y 

Z 

U 

G 

G´ 
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prohledávání tohoto stromu vynechat. Použití backtrackingu je i přes toto zjednodušení 

stále velmi časově náročné [1]. 

3.2.2 Heuristické postupy 

Pro nalezení Hamiltonovských cest, kružnic nebo cyklů existují poměrně rychlé 

algoritmy. Problém těchto algoritmů je však v tom, že někdy nenaleznou řešení a to i 

v případech, že řešení existuje. Díky nespolehlivosti se tyto postupy aplikují opakovaně na 

stejný graf, aby se zvýšila šance na úspěšné nalezení řešení.   

3.3 Hledání nejkratší Hamiltonovské cesty (kružnice ) 

 K nalezení Hamiltonovské cesty nebo kružnice v grafu G, můžeme také použít 

algoritmus backtrackingu. Vzhledem k jeho pracnosti, je lepší použít některý z algoritmů 

patřících do obecné metody, nazývané „metody větví a mezí“. Tato metoda má mnoho 

podob a dále bude jedna konkrétní vysvětlena. 

3.3.1 Metoda v ětví a mezí 

Tento algoritmus je jednou konkrétní variantou metody větví a mezí a je založen na 

dvou předpokladech, jak uvádí autor [1]: 

1. Hamiltonovská cesta je kostrou grafu 

2. Odstraníme-li z grafu hranu, která neleží na nejkratší Hamiltonovské cestě, 

řešení se tím nezmění. 

Nejdříve nalezneme nejlevnější kostru grafu G (viz kapitola 3.3.1.1), jestliže je tato 

kostra Hamiltonovskou cestou (všechny uzly v kostře mají stupeň nejvýše 2), pak je tato 

kostra nejkratší Hamiltonovskou cestou. Jestliže nejlevnější kostra obsahuje uzel u se 

stupněm tři nebo větším (deg(u) ≥ 3), potom některá z hran  této kostry není součástí 

nejkratší Hamiltonovské cesty. Vzhledem k tomu, že nevíme přesně která hrana to je, 

vyzkoušíme všechny hrany, které v kostře incidují s uzlem u. Každou hranu incidující 

s uzlem u zkusíme vyřadit z grafu G a vyhledat nejlevnější kostru ve zmenšeném grafu 

(G1, G2,…, Gi). Potom může nastat některá z následujících možností: 

• Graf Gi neobsahuje žádnou kostru (není souvislý). 

• V grafu Gi existuje nejlevnější kostra, která tvoří Hamiltonovskou cestu. 
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• V grafu Gi existuje nejlevnější kostra, která netvoří Hamiltonovskou cestu. 

V případě první možnosti není nutné se tomuto případu dále věnovat. V případě druhé 

možnosti porovnáme délku takto získané Hamiltonovské cesty s dosud nejkratší nalezenou 

a kratší si poznamenáme. Pokud nastane třetí možnost, můžeme z grafu Gi vyřazovat další 

hrany, se stupněm uzlu větším než dva a hledat nejlevnější kostry znovu [1]. 

3.3.1.1 Algoritmus hledání nejlevnější kostry 

 Hledání nejlevnější kostry začneme tak, že si v grafu G vybereme libovolný uzel. 

K tomuto uzlu připojujeme hrany a uzly takovým způsobem, že v každém okamžiku 

připojení dalšího uzlu dostaneme podgraf grafu G, který je stromem. Jakmile bude podgraf 

obsahovat stejnou množinu uzlů jako graf G, potom se tento podgraf se stane kostrou grafu 

G. Nejlevnější kostru dostaneme tak, že v každém okamžiku připojení dalšího uzlu, 

vybereme hranu s nejnižším ohodnocením, aby podgraf zůstal stromem.  

3.3.2 Hledání nejkratší Hamiltonovské kružnice 

 Hledání nejkratší Hamiltonovské kružnice se využívá při řešení úlohy obchodního 

cestujícího. Tato úloha má mnoho aplikací, např. rozvoz zboží za skladu na prodejny nebo 

pro minimalizaci přesunů při vrtání děr pomocí automatizovaného stroje. 

3.3.2.1 Rozhodovací strom 

 Metoda rozhodovacího stromu je grafická metoda hledání nejkratší Hamiltonovské 

kružnice. Používá se pro řešení úlohy obchodního cestujícího. Tato metoda je velice složitá 

a časově náročná, protože se musí zakreslit do stromové struktury veškeré cesty ze 

zvoleného výchozího uzlu grafu. Z každého uzlu grafu je možné větvení stromové 

struktury, proto i ve zdánlivě jednoduchém grafu existuje mnoho cest. Po nalezení všech 

cest v grafu se musí v této stromové struktuře nalézt všechny cesty, které začínají i končí 

ve zvoleném uzlu a procházejí právě jedenkrát každým zbývajícím uzlem grafu G. Jestliže 

taková cesta existuje, pak ji označujeme jako Hamiltonovskou kružnici. Pro nalezení řešení 

úlohy obchodního cestujícího, je však nutné nalézt nejkratší Hamiltonovskou kružnici ze 

všech nalezených.    
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Nejkratší Hamiltonovskou kružnici dostaneme dosazením ohodnocení hran do 

všech nalezených řešení a pro každé řešení tato ohodnocení sečteme. Řešení, které má 

nejnižšší součet, můžeme označit za nejkratší Hamiltonovskou kružnici a tedy za řešení 

úlohy obchodního cestujícího. Tato metoda bude dále názorně ukázána na konkrétním 

praktickém příkladu.  
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4 Praktická aplikace na vybraném p řípadu 

V této části práce bude proveden rozbor a řešení praktické úlohy obchodního 

cestujícího. Tato úloha bude vyřešena jedinou možnou metodou řešení, a to grafickou 

metodou rozhodovacího stromu.    

Zadání: 

Prodejce vysavačů má rozvést zboží do deseti prodejen v deseti městech (Bohumín, 

Bílovec, Český Těšín, Frýdek-Místek, Fulnek, Havířov, Karviná, Nový Jičín, Opava, 

Příbor), tak aby ujel co nejmenší vzdálenost, přičemž každé město musí navštívit právě 

jedenkrát. Počáteční i koncový bod každé trasy vždy musí být Ostrava. Úseky mezi 

jednotlivými městy jsou vyznačeny na výřezu skutečné mapy (viz obr. 25) a vzdálenosti 

mezi jednotlivými městy jsou uvedeny v tabulce (viz tabulka 1). Pomocí grafické metody 

rozhodovacího stromu nalezněte nejkratší možnou trasu. 

 

Obr. 25 skutečná mapa s vyznačenými úseky mezi městy[6] 
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Tabulka 2 vzdálenosti mezi jednotlivými městy[5] 

Město 1 (označení) Město 2 (označení) Vzdálenost [km] 

Bílovec (BI) Fulnek (FU) 13 

Bílovec (BI) Opava (OP) 24 

Bohumín (BO) Karviná (KA) 17 

Český Těšín (ČT) Frýdek-Místek (FM) 26 

Frýdek-Místek (FM) Příbor (PŘ) 15 

Fulnek (FU) Nový Jičín (NJ)  19 

Fulnek (FU) Opava (OP) 29 

Havířov (HA) Bohumín (BO) 25 

Havířov (HA) Český Těšín (ČT) 19 

Havířov (HA) Frýdek-Místek (FM) 23 

Havířov (HA) Karviná (KA) 15 

Karviná (KA) Český Těšín (ČT) 15 

Ostrava (OS) Bílovec (BI) 25 

Ostrava (OS) Bohumín (BO) 15 

Ostrava (OS) Frýdek-Místek (FM) 24 

Ostrava (OS) Opava (OP) 24 

Ostrava (OS) Příbor (PŘ) 28 

Příbor (PŘ) Bílovec (BI) 21 

Příbor (PŘ) Nový Jičín (NJ) 12 

Teoretický rozbor řešení: 

 Pro úspěšné řešení této úlohy je nutné z  výřezu skutečné mapy sestrojit 

jednoduchý, souvislý, neorientovaný graf (viz obr. 26) a jeho hrany ohodnotit 

vzdálenostmi podle tabulky (viz tabulka 1). Z takto sestrojeného grafu, je poté možné 

sestavit stromovou strukturu se všemi cestami, které vycházejí ze zvoleného uzlu tak, že 

žádný uzel se v cestě nesmí opakovat. Ze všech cest, které začínají i končí ve zvoleném 

uzlu, musíme vybrat ty, které obsahují právě jedenkrát všechny ostatní uzly, což jsou 

Hamiltonovské kružnice. Pro nalezení řešení je nutné nalézt nejkratší Hamiltonovskou 

kružnici ze všech nalezených. Nejkratší Hamiltonovskou kružnici nalezneme dosazením 

vzdáleností jednotlivých uzlů do všech nalezených Hamiltonovských kružnic a jejich 
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sečtením. Hamiltonovská kružnice s nejnižším součtem vzdáleností je potom řešením 

úlohy.  

Řešení:  

Podle výřezu mapy s vyznačenými městy a úseky byl sestrojen prostý, souvislý, 

neorientovaný graf (viz obr. 26). Každý uzel grafu představuje jedno město a každá hrana 

určitý úsek mezi dvěma městy. Každé hraně bylo přiřazeno ohodnocení (v tomto případě 

délka úseku v kilometrech) podle tabulky (viz tabulka 1). Na takto sestrojený graf byla 

aplikována metoda rozhodovacího stromu. Byly nalezeny a do stromové struktury 

zakresleny všechny cesty, které v grafu existují, a jejich počáteční uzel je Ostrava. Pro 

nalezení řešení úlohy bylo nutné nalézt všechny Hamiltonovské kružnice, to znamená 

všechny cesty, které mají počáteční i koncový uzel Ostrava a obsahují všechny ostatní 

uzly, ale každý právě jedenkrát. V celé stromové struktuře bylo nalezeno šest symetrických 

Hamiltonovských kružnic a všechny byly ve stromové struktuře barevně vyznačeny. 

Vzhledem k rozlehlosti celé stromové struktury byly pro lepší přehlednost všechny 

Hamiltonovské kružnice vyobrazeny ještě samostatně (viz obr. 27). Vyobrazení celé 

stromové struktury bylo umístěno v příloze na konci této práce (viz příloha 1).  

Vyhodnocení řešení: 

Ve vyobrazení samotných Hamiltonovských kružnic (viz obr. 27) je vidět šest 

symetrických řešení, kde jsou města vyobrazena jako uzly s označením města pomocí 

zkratky, s počátečním i koncovým bodem v Ostravě. Hrany jsou ohodnoceny vzdáleností 

jednotlivých měst. Pod každou Hamiltonovskou kružnicí je uvedena její celková délka. 

Nejkratší Hamiltonovská kružnice a tedy i řešení celé úlohy obchodního cestujícího je 

barevně zvýrazněno. 

Po dosazení vzdáleností a výpočtu délek Hamiltonovských kružnic bylo zjištěno, že 

nejkratší cesta vede „Ostrava, Bohumín, Karviná, Český Těšín, Havířov, Frýdek-Místek, 

Příbor, Nový Jičín, Fulnek, Bílovec, Opava, Ostrava“, případně v opačném směru 

s celkovou délkou 202 kilometrů. 
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Obr. 27 Hamiltonovské kružnice ze stromové struktury 

   

OS 

BO 

HA KA 

KA 

ČT 

FM 

PŘ 

NJ 

FU 

HA 

ČT 

FM 

PŘ 

NJ 

FU FU 

NJ 

PŘ 

FM 

HA 

ČT 

BI 

OP 

OS 

OP 

BI 

OS 

BI 

OP 

OS 

OP 

BI 

OS 

OP 

OS 

BI 

OS 

OP 

BI 

25 

15 

15 

26 

15 

12 

19 

15 

13 

24 

30 

24 

25 

29 

15 

19 

26 

15 

12 

19 

13 

24 

30 

24 

25 

29 

19 

23 

15 

12 

19 

13 

24 

30 

24 

25 

29 

220 209 216 205 213 202 

15 

17 



Richard Ondra : Využití úlohy o Hamiltonovských cestách v grafu v praxi 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009                                                                                                                                      27                                                                                                                   

5 Závěr 

Cílem této práce byla aplikace teorie grafů při řešení Hamiltonovských úloh. Pro 

napsání této práce jsem nastudoval teorii grafů v mnohem větším rozsahu, než je běžné ve 

výuce předmětů teorie systémů a řízení a systémová analýza. Abych mohl dosáhnout cíle 

práce, což znamená ukázat aplikaci Hamiltonovských cest na praktickém příkladu, musel 

jsem nalézt a prostudovat mnoho informací o dané problematice. Po získání veškerých 

informací, jsem mohl začít zkoumat a analyzovat praktickou úlohu obchodního cestujícího.  

V prvním návrhu praktické úlohy jsem sestrojil prostý, jednoduchý, souvislý graf se 

čtrnácti uzly a dvaceti šesti hranami. Tento graf byl sestrojen podle výřezu skutečné mapy, 

kde každý uzel označuje město a každá hrana úsek mezi dvěma městy. Tento graf na první 

pohled nevypadal nijak složitě, ale při zakreslování tohoto grafu grafickou metodou 

rozhodovacího stromu se ukázalo, že vzniklý graf je pro toto grafické řešení příliš složitý. 

Po nakreslení jedné sedminy rozhodovacího stromu, o rozměrech 2m x 0,5m jsem se po 

konzultaci s vedoucím práce rozhodl pro zjednodušení celého grafu. Původní graf byl 

zjednodušen o několik uzlů a hran a po tomto zjednodušení graf obsahoval jedenáct uzlů a 

devatenáct hran. Po zakreslení stromové struktury tohoto grafu na několik papírů formátu 

A4 jsem se rozhodl tento graf použít pro praktické řešení úlohy obchodního cestujícího. 

Pro nalezení řešení celé úlohy bylo nutné nalézt všechny cesty v grafu, které 

začínají ve zvoleném uzlu a zakreslit je pomocí grafické metody rozhodovacího stromu do 

stromové struktury. Pro zakreslení stromové struktury jsem zvolil program Microsoft 

Office Visio 2007. Ze všech cest, které stromová struktura obsahuje, jsem musel vybrat 

všechny cesty, které začínají i končí ve zvoleném uzlu a obsahují právě jedenkrát všechny 

ostatní uzly, což jsou hledané Hamiltonovské kružnice. K nalezení konkrétního řešení celé 

úlohy, jsem ze všech nalezených Hamiltonovských kružnic nalezl tu nejkratší. Tu jsem 

nalezl tak, že jsem všechny hrany každé Hamiltonovské kružnice ohodnotil příslušnou 

vzdáleností a sečetl délku každé Hamiltonovské kružnice. Řešením úlohy obchodního 

cestujícího je ta Hamiltonovská kružnice s nejnižším součtem vzdáleností. 

Praktická úloha obchodního cestujícího byla pomocí grafické metody 

rozhodovacího stromu úspěšně vyřešena a tím bylo cíle celé práce dosaženo.   
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