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Teorie grafů se neustále rozvíjí, nemá uplatnění jen v informatice či elektronice, ale
např. i v geometrii. Na přednášce se nejprve seznámíme se základními pojmy z te-
orie grafů, poté formulujeme a dokážeme Eulerovu formuli a nakonec se zaměříme
na její uplatnění v geometrii.
Pojmy z teorie grafů, které se budou hodit: graf, souvislý graf, rovinný graf,

úplný graf, bipartitní graf

Věta 1. (Eulerova formule) Nechť G je souvislý rovinný graf s n vrcholy, e

hranami a f stěnami. Pak n − e+ f = 2.

S touhle formulkou se mnozí z vás jistě už setkali, ovšem spíše v souvislosti
s mnohostěny. V teorii grafů se často využívá následujícího důsledku:

Lemma 2. Nechť G je rovinný graf (bez smyček a násobných hran) s n > 2
vrcholy. Pak

(i) G obsahuje vrchol stupně nejvýše 5.
(ii) G má nejvýše 3n − 6 hran.
(iii) Jsou-li hrany G obarveny dvěma barvami, pak existuje vrchol G takový,

že z něj vycházejí nejvýše dvě „alternujícíÿ hrany. „Alternujícíÿ hrana je
taková, že hrana, která po ní ve směru hodinových ručiček následuje, má
jinou barvu než ona sama.

Mimo jiné umíme pomocí Eulerovy formulky snadno ukázat, že úplný graf K5
ani úplný bipartitní graf K3,3 nejsou rovinné.
Tato pěkná formulka má však uplatnění i v geometrii. Důkazem budiž násle-

dující 3 pěkné věty.

Věta 3. (Sylvester-Gallai) Pro každou množinu n ≥ 3 bodů v rovině takovou,
že ne všechny body leží na přímce, existuje přímka, která obsahuje právě dva body
této množiny.

Věta 4. Je-li dána konečná konfigurace „černýchÿ a „bílýchÿ bodů v rovině, ne
všechny na přímce, pak vždy existuje „monochromatickáÿ přímka: přímka obsa-
hující nejméně dva body jedné barvy a žadný bod barvy druhé.

Věta 5. (Pickova formule) Plocha libovolného (ne nutně konvexního) mno-
hostěnu Q (v rovině) s celočíselnými vrcholy je dána formulí S(Q) = nuv+

1

2
nhr−1,

kde nuv a nhr je počet celočíselných bodů uvnitř respektive na hranici Q.
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