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Abstrakt

Vrcholové 2-distan£ní barvení grafu G je zobrazení f : V (G) → N, pro které platí, ºe
f(u) 6= f(v) pro kaºdé u, v ∈ V (G) s distG(u, v) ≤ 2. Hodnotu f(u) nazýváme barvou
vrcholu u. Nejmen²í po£et barev nutných k 2-distan£nímu obarvení grafu G nazýváme
2-distan£ní chromatické £íslo grafu a zna£íme χ2(G).

Cílem této bakalá°ské práce je vytvo°it ucelený p°ehled dosud známých výsledk·
ohledn¥ 2-distan£ního barvení graf·, zejména rovinných. Do p°ehledu zahrneme i se-
znamové 2-distan£ní barvení. Pro seznamové 2-distan£ní chromatické £íslo, zna£íme
χ2
`(G), totiº platí χ2

`(G) ≥ χ2(G). Tedy je-li dokázána n¥jaká horní mez pro sezna-
mové 2-distan£ní chromatické £íslo, potom tato mez jist¥ platí také pro 2-distan£ní
chromatické £íslo. Výsledky p°ehledn¥ rozd¥líme do kapitol na základ¥ dvou kritérií.
Jedním z kritérií je ur£ení horní meze 2-distan£ního chromatického £ísla a seznamového
2-distan£ního chromatického £ísla. Druhým kritériem je rovnost 2-distan£ního chro-
matického £ísla nebo seznamového 2-distan£ního chromatického £ísla nejmen²í moºné
hodnot¥, tedy £íslu ∆(G) + 1.

V druhé £ásti bakalá°ské práce se uº v¥nujeme výhradn¥ 2-distan£nímu barvení
zobecn¥ných Petersenových graf·. Nejprve se zabýváme zobecn¥nými Petersenovy
grafy s malým po£tem vrchol·. Pro kaºdý takový graf ur£íme hodnotu 2-distan£ního
chromatického £ísla, navrhneme vhodné 2-distan£ní obarvení grafu G a doplníme
obrázkem. Na základ¥ t¥chto poznatk· zformulujeme a poté dokáºeme tvrzení, která
ur£ují hodnotu 2-distan£ního chromatického £ísla zobecn¥ných Petersenových graf·
s libovoln¥ velkým po£tem vrchol·, které spl¬ují ur£itou podmínku.



Abstract

A vertex colouring f : V (G) → N of a graph G is called a 2-distance vertex colouring
if every pair of vertices at distance at most two have di�erent colours. That means
f(u) 6= f(v) for all u, v ∈ V (G) with distG(u, v) ≤ 2. The value f(u) is called a colour
of vertex u. The minimum number of colours in a 2-distance colouring of a graph G is
called the 2-distance chromatic number, denoted by χ2(G).

The main aim of this Bachelor thesis is to create comprehensive overview of known
results regarding 2-distance colouring of graphs, especially planar graphs. It also inclu-
des a list 2-distance colouring, because for the list 2-distance chromatic number, denoted
by χ2

`(G), we have χ2
`(G) ≥ χ2(G). Hence if some upper bound is proven for the list 2-

distance chromatic number, then it also holds for the 2-distance chromatic number. The
results are clearly divided into several chapters based on two criteria. One of them is
to determine upper bounds for the 2-distance chromatic number and the list 2-distance
chromatic number. The second criterion is the equality between the 2-distance chro-
matic number, or the list 2-distance chromatic number, respectively, and the smallest
possible value ∆(G) + 1.

In the second part of this Bachelor thesis, we focus on 2-distance colourings
of generalized Petersen graphs. First we deal with generalized Petersen graphs of small
order. For each of these graphs we determine the value of the 2-distance chromatic
number, suggest appropriate 2-distance colouring and attach a picture. Based on this
knowledge we derive the 2-distance chromatic number of generalized Petersen graphs
with arbitrarily large number of vertices, with some additional condition.



Obsah

1 Základní pojmy 6

2 Distan£ní barvení graf· 6

2.1 2-distan£ní chromatické £íslo speciálních t°íd graf· . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Seznamové 2-distan£ní barvení graf· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3 Horní omezení pro 2-distan£ní barvení 11

4 Horní omezení pro seznamové 2-distan£ní barvení 14

5 Grafy s 2-distan£ním chromatickým £íslem rovným ∆(G) + 1 16

6 Grafy se seznamovým 2-distan£ním chromatickým £íslem rovným

∆(G) + 1 18

7 2-distan£ní barvení zobecn¥ných Petersenových graf· 19

7.1 P°íklady zobecn¥ných Petersenových graf· pro n ≤ 10 . . . . . . . . . . 20
7.2 Zobecn¥né Petresenovy grafy pro obecná n . . . . . . . . . . . . . . . . 31

8 Záv¥r 39

5



1 Základní pojmy

V této kapitole jsou nade�novány pojmy, které se v bakalá°ské práci objevují. P°edpo-
kládá se znalost základních pojm· z teorie graf·. Z toho d·vodu zde nejsou uvád¥ny
elementární pojmy, které lze najít nap°. v [19].

Rovinným grafem nazveme graf, pro který existuje takové rovinné nakreslení, ºe se
ºádné dv¥ hrany nek°íºí. Graf, jehoº v²echny vrcholy mají stejný stupe¬, nazýváme regu-
lární graf . Pokud v²echny vrcholy grafu mají stupe¬ k, pak graf nazýváme k-regulárním,
pro 3-regulární graf pouºíváme ozna£ení kubický graf . Subkubickým grafem se rozumí
graf, pro n¥jº platí, ºe v²echny jeho vrcholy mají stupe¬ nejvý²e 3, pro takové grafy
tedy platí, ºe ∆(G) ≤ 3, kde ∆(G) zna£í maximální stupe¬ grafu. Pr·m¥rný stupe¬
grafu, zna£íme δ, je roven podílu ze sou£tu stup¬· v²ech vrchol· grafu a po£tu vrchol·.
Tedy δ =

∑
v∈V dG(v)

|V | = 2|H|
|V | , kde V je mnoºina vrchol· a H je mnoºina hran grafu G.

V této práci se budou £asto objevovat pojmy jako maximální pr·m¥rný stupe¬ grafu
a obvod grafu, pomocí nichº budeme klást podmínku na °ídkost grafu G. Maximální
pr·m¥rný stupe¬ grafu, zna£íme mad(G), je maximum z pr·m¥rných stup¬· v²ech
podgraf·H grafu G. Obvodem grafu G, zna£íme g(G), nazveme délku nejkrat²í kruºnice
v grafu. N¥kdy se místo pojmu obvod pouºívá i anglický termín girth.

Vzdálenost dvou vrchol· x a y v souvislém grafu G, zna£íme distG(x, y), je délka
nejkrat²í cesty z x do y.

2 Distan£ní barvení graf·

Vrcholové 2-distan£ní barvení grafu je speciálním p°ípadem tzv. vrcholového
p-distan£ního barvení grafu G = (V (G), H(G)), kde V (G) je mnoºina vrchol· grafu
a H(G) je mnoºina hran grafu G. V této práci budeme tedy uvaºovat p-distan£ní vr-
cholové barvení pro p = 2. Kramerová a Kramer v [37, 38] zavedli vrcholové p-distan£ní
barvení grafu, kde p je p°irozené £íslo, jako zobrazení f : V (G) → N, pro které platí,
ºe f(u) 6= f(v) pro kaºdé u, v ∈ V (G) s distG(u, v) ≤ p. Hodnotu f(u) budeme nazý-
vat barvou vrcholu u. Pro vrcholové 2-distan£ní barvení tedy platí, ºe sousední vrcholy
a vrcholy ve vzdálenosti dva musí mít r·zné barvy. Kramerová a Kramer v roce 1969
zavedli rovn¥º pojem p-distan£ní chromatické £íslo grafu χp(G) jako nejmen²í po£et ba-
rev nutných k p-distan£nímu obarvení grafu G. Poznamenejme, ºe pro nesouvislé grafy
lze obarvit kaºdou komponentu zvlá²´, p°i£emº tato barvení navzájem nekolidují. Lze
tedy nadále uvaºovat grafy jako souvislé.

Problém 2-distan£ního barvení odpovídá hledání vrcholového barvení v druhé

6



mocnin¥ grafu G (obecn¥ p-distan£ní barvení odpovídá hledání obarvení v p-té
mocnin¥ grafu G). Druhou mocninou grafu G, zna£íme G2, nazveme graf s mnoºinou
vrchol· V (G), v n¥mº {x, y} ∈ H(G2) jestliºe distG(x, y) ≤ 2. Tedy jinými slovy,
tvo°íme-li druhou mocninu grafu G, musíme kaºdé dva vrcholy, mezi nimiº existuje
v G cesta délky dva, spojit hranou. Chceme-li pak obarvit takovýto graf G2 klasickým
p°ípustným barvením, °e²íme stejný problém, jako kdybychom cht¥li obarvit p·vodní
graf G pomocí 2-distan£ního barvení. Tedy platí χ2(G) = χ(G2).

Kaºdý graf G spl¬uje nerovnost:

χ2(G) ≥ ∆(G) + 1. (1)

Vrchol s maximálním stupn¥m a jeho sousední vrcholy formují mnoºinu ∆(G)+1 vrchol·
takových, ºe kaºdé dva vrcholy jsou bu¤ sousední, nebo mají spole£ného souseda. Proto
na jejich obarvení pomocí 2-distan£ního barvení pot°ebujeme nejmén¥ ∆(G) + 1 barev.
P°irozenou otázkou je, pro jaké grafy bude 2-distan£ní chromatické £íslo rovno této
dolní mezi. Touto otázkou se zabýváme v kapitolách 5 a 6.

Hodnota 2-distan£ního chromatického £ísla závisí mimo jiné na �°ídkosti� grafu G.
Tu zajistíme nap°íklad p°edepsaným obvodem grafu g(G) nebo udáním pr·m¥rného
stupn¥ grafu mad(G). Mezi t¥mito veli£inami existuje vztah, který udává následující
lemma.

Lemma 1. [12] Pro kaºdý rovinný graf G je mad(G) < 2·g(G)
g(G)−2

.

Na základ¥ lemmatu 1 lze transformovat kaºdou v¥tu ur£ující horní hranici
2-distan£ního chromatického £ísla pro grafy s daným maximálním pr·m¥rným stup-
n¥m mad(G) na v¥tu, která ur£uje horní hranici 2-distan£ního chromatického £ísla
pro rovinné grafy s p°edepsaným obvodem g(G) (a naopak). Tyto transformace jsou
uvedeny v tabulce 1.

g(G) ≥ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
mad(G) < 6 4 10

3
3 14

5
8
3

18
7

5
2

22
9

12
5

26
11

7
3

30
13

16
7

Tabulka 1: Vztah mezi g(G) a mad(G)

2.1 2-distan£ní chromatické £íslo speciálních t°íd graf·

Jist¥ platí, ºe graf G(V,H), pro n¥jº je |V | = 1 a zárove¬ mnoºina hran H je prázdná
mnoºina, je jediným souvislým grafem, na jehoº obarvení sta£í pouze jedna barva.
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Poloºme si tedy otázku, jak budou vypadat grafy s 2-distan£ním chromatickým £íslem
rovným dv¥ma. Dosadíme-li χ2(G) = 2 do nerovnosti (1), dostaneme, ºe pro takové
grafy musí nutn¥ být ∆(G) = 0, nebo ∆(G) = 1. Ov²em na obarvení graf· s nulovým
maximálním stupn¥m sta£í pouze jedna barva. Tedy jist¥ graf K2 je jediným souvislým
grafem, pro n¥jº je χ2(G) = 2.

V¥ta 2 ukazuje, ºe grafy, které lze obarvit práv¥ t°emi barvami, lze rozd¥lit do t°í
skupin.

V¥ta 2. [42] Pro graf G(V,H) bude platit, ºe χ2(G) = 3 práv¥ tehdy, kdyº graf G
spl¬uje jednu z následujících podmínek:

1. |V | = 3 a G je souvislý graf,

2. graf G je cesta na t°ech a více vrcholech,

3. graf G je kruºnice délky 3 nebo délky, která je násobkem £ísla 3.

V £lánku [26] se Georges a Mauro zabývali tzv. L(j, k)-ohodnocením základních
t°íd graf·, jako nap°íklad cest a kruºnic, viz následující dv¥ tvrzení. Poznamenejme, ºe
pro j = 1 ∧ k = 1 se jedná o 2-distan£ní barvení.

Tvrzení 3. [26] Nech´ Pn je cesta na n vrcholech. Potom:

χ2(Pn) =


1 pro n = 1,

2 pro n = 2,

3 pro n ≥ 3.

(2)

Tvrzení 4. [26] Nech´ Cn je kruºnice s n vrcholy. Potom:

χ2(Cn) =


3 pro n ≡ 0 (mod 3),

5 pro n = 5,

4 jinak.
(3)

V¥ty 5, 6 a 7 udávají hodnoty 2-distan£ního chromatického £ísla trojúhelní-
kové, £tvercové a ²estiúhelníkové m°íºky. Moºné obarvení t¥chto t°í m°íºek je vid¥t
na obrázku 1.
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V¥ta 5. [43] Pro 2-distan£ní chromatické £íslo χ2(T ), kde T je nekone£ná trojúhelní-
ková m°íºka, platí χ2(T ) = 7.

V¥ta 6. [25] Pro 2-distan£ní chromatické £íslo χ2(S), kde S je nekone£ná £tvercová
m°íºka, platí χ2(S) = 5.

V¥ta 7. [33] Pro 2-distan£ní chromatické £íslo χ2(H), kde H je nekone£ná ²estiúhel-
níková m°íºka, platí χ2(H) = 4.

Obrázek 1: 2-distan£ní obarvení trojúhelníkové (a), £tvercové (b) a ²estiúhelníkové (c)
m°íºky

Podívejme se nyní na 2-distan£ní barvení obecn¥ d-rozm¥rné £tvercové m°íºky. Tento
pojem je zaveden v následující de�nici.
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De�nice 8. M¥jme mnoºinu bod· M v prostoru Rd s celo£íselnými sou°ad-
nicemi, tedy M = {n = (n1, n2, . . . , nd), kde ni ∈ Z ∀i = 1, 2, . . . , d}. Potom graf
Gd(n1, . . . , nd) je graf s mnoºinou vrchol· V (Gd) = M a mnoºinu hran H(Gd) =

{{x, y}; x, y ∈M,x a y se li²í v práv¥ jedné sloºce o 1}.

Poznamenejme, ºe graf G2(n1, n2) je £tvercová sí´, která je znázorn¥na
na obrázku 1 (b). Pro d = 3 vznikne graf G3(n1, n2, n3), tedy krychlová sí´.

V¥ta 9. [25] Nech´ d ∈ N a G = Gd(n1, . . . , nd). Pro 2-distan£ní chromatické £íslo
grafu G platí: χ2(G) = 2d+ 1.

2.2 Seznamové 2-distan£ní barvení graf·

Seznamové 2-distan£ní barvení grafu G = (V (G), H(G)) je speciálním p°ípadem vr-
cholového barvení, kde kaºdému vrcholu v ∈ V (G) je p°i°azena mnoºina p°ípustných
barev, které se mohou pouºít pro jeho obarvení. Takovou mnoºinu nazýváme seznam.
Uvaºujme mnoºinu seznam· (Sv)v∈V . Obarvení ϕ grafuG takové, ºe pro kaºdé v ∈ V (G)

platí, ºe ϕ(v) ∈ Sv nazýváme obarvení grafu ze seznam· Sv. GrafG nazveme 2-distan£n¥
seznamov¥ k-obarvitelný, jestliºe pro kaºdý systém mnoºin (Sv)v∈V takový, ºe pro kaºdé
v ∈ V (G) platí: |Sv| = k, existuje p°ípustné 2-distan£ní k-obarvení grafu ze seznam·
Sv. Tedy 2-distan£ní k-barvení je vlastn¥ 2-distan£ní seznamové k-barvení, kde seznamy
u v²ech vrchol· jsou stejné mnoºiny {1, 2, . . . , k}.

Nech´ G je graf. Potom χ2
`(G) nazveme seznamové 2-distan£ní chromatické £íslo,

nebo také 2-distan£ní vybíravost, a jedná se o minimální k takové, ºe graf G je sezna-
mov¥ 2-distan£n¥ k-obarvitelný. Je z°ejmé, ºe: χ2

`(G) ≥ χ2(G). Tedy bude-li dokázána
n¥jaká horní mez pro seznamové 2-distan£ní chromatické £íslo, potom tato mez bude
automaticky platit také pro 2-distan£ní chromatické £íslo. Kostochka a Woodall dokonce
p°edpokládali, ºe platí rovnost.

Hypotéza 10. [36] Pro kaºdý graf G platí: χ2
`(G) = χ2(G).

Ov²em tato silná hypotéza byla vyvrácena. V £lánku [35] Kim a Park zkon-
struovali grafy G, jejichº druhá mocnina G2 je úplný multipartitní graf, a poté
dokázali, ºe χ2

`(G) 6= χ2(G). Pro kaºdé prvo£íslo n ≥ 3 existuje graf G, jehoº
druhá mocnina G2 = Kn∗(2n−1), kde Kn∗(2n−1) je úplný multipartitní graf s (2n − 1)

partitními mnoºinami o n vrcholech, a platí, ºe χ`(Kn∗(2n−1)) > χ(Kn∗(2n−1)). Tedy
existuje nekone£n¥ mnoho graf·, pro n¥º hypotéza 10 neplatí. Navíc bylo dokázáno,
ºe rozdíl mezi χ2

`(G) a χ2(G) m·ºe být libovoln¥ velký a to díky vlastnosti, ºe

10



χ`(Kn∗(2n−1))− χ(Kn∗(2n−1)) ≥ n− 1 pro kaºdé prvo£íslo n ≥ 3 (rovn¥º [35]).

Jist¥ tedy víme, ºe 2-distan£ní chromatické £íslo grafu lze shora omezit seznamo-
vým 2-distan£ním chromatickým £íslem. P°ipome¬me (viz kapitola 2), ºe dolní mez
2-distan£ního chromatického £ísla tvo°í hodnota ∆(G)+1. Tedy po spojení t¥chto dvou
základních nerovností získáváme:

χ2
`(G) ≥ χ2(G) ≥ ∆(G) + 1. (4)

3 Horní omezení pro 2-distan£ní barvení

V této kapitole jsou shrnuty dosavadní poznatky ohledn¥ horních omezení 2-distan£ního
chromatického £ísla. Toto omezení se nej£ast¥ji zkoumá pro rovinné grafy. V mnoha
následujících v¥tách tedy uvaºujeme G jako rovinný graf.

V roce 1977 Wegner vyslovil následující hypotézu.

Hypotéza 11. [45] Nech´ G je rovinný graf. Potom:

1. χ2(G) ≤ 7 kdyº ∆(G) = 3,

2. χ2(G) ≤ ∆(G) + 5 kdyº 4 ≤ ∆(G) ≤ 7,

3. χ2(G) ≤ 3∆(G)
2

+ 1 kdyº ∆(G) ≥ 8.

Wegner v £lánku [45] dokázal, ºe pro rovinné grafy s malým maximálním stupn¥m
platí následující v¥ta.

V¥ta 12. [45] Je-li G je rovinný graf s ∆(G) ≤ 3, potom platí: χ2(G) ≤ 8.

V roce 2017 Hartke, Jahanbekam a Thomas v [28] dokázali platnost Wegnerovy
hypotézy pro subkubické grafy. Tedy platí, ºe pro grafy G s ∆(G) = 3 je χ2(G) ≤ 7.

V následujících £ty°ech v¥tách se zabýváme pouze rovinnými grafy. V¥ta 13 udává
horní hranici chromatického £ísla pro libovolný rovinný graf. V¥ta 14 sniºuje tuto horní
hranici pro grafy, které mají maximální stupe¬ v¥t²í nebo rovno 20.

V¥ta 13. [46] Nech´ G je rovinný graf s maximálním stupn¥m ∆(G). Potom platí
χ2(G) ≤ 3∆(G) + 5.

V¥ta 14. [29] Nech´ G je rovinný graf s ∆(G) ≥ 20. Potom χ2(G) ≤ 2∆(G) + 25.
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V £lánku [39] Molloy a Salavatipour vylep²ili v¥tu 13. Pro velké hodnoty ∆(G) bude
následující v¥ta 15 dávat lep²í (niº²í) hranici, neº v¥ta 13, protoºe ∆(G) násobíme pouze
koe�cientem 5

3
a nikoliv 3.

V¥ta 15. [39] Je-li G je rovinný graf, potom platí χ2(G) ≤ (5
3
∆(G)) + 78.

V¥ta 16 sniºuje horní hranici 2-distan£ního chromatického £ísla, uvedenou ve v¥t¥
15, pro grafy, které spl¬ují podmínku, ºe ∆(G) ≥ 241.

V¥ta 16. [39] Nech´ G je rovinný graf s ∆(G) ≥ 241. Potom χ2(G) ≤ (5
3
∆(G)) + 25.

Jendrol' a Skupie« v £lánku [34] uvedli horní hranici 2-distan£ního chromatického
£ísla pro rovinné grafy v závislosti na maximálním stupni grafu. Pro grafy s malým
∆(G) klademe M = 8.

V¥ta 17. [34] Nech´ G je rovinný graf a nech´ dále M = max{8,∆(G)}. Potom platí

χ2(G) ≤ 6 +
3M + 3

M − 2
((M − 1)− 1).

Dvo°ák, Král', Nejedlý a �krekovski dokázali v £lánku [23] následující v¥tu. Ov²em
v¥ta klade podmínku na velký maximální stupe¬ grafu.

V¥ta 18. [23] Pro kaºdý rovinný graf s ∆(G) ≥ 8821 a g(G) ≥ 6 platí:
χ2(G) ≤ ∆(G) + 2.

Borodin a Ivanova vylep²ili v¥tu 18 a dokázali, ºe stejná hranice pro 2-distan£ní
chromatické £íslo bude platit i pro grafy s mnohem men²ím maximálním stupn¥m, viz
následující v¥ta.

V¥ta 19. [5] Pro rovinný graf s ∆(G) ≥ 18 a g(G) ≥ 6 platí: χ2(G) ≤ ∆(G) + 2.

Bu [16] ukázal, ºe χ2(G) ≤ ∆(G) + 6 pro kaºdý rovinný graf G s ∆(G) ≥ 18

a g(G) ≥ 5. Tedy po roz²í°ení uvaºované t°ídy graf· s g(G) ≥ 6 na grafy, které mohou
obsahovat kruºnice délky 5, dostáváme hor²í (vy²²í) horní odhad na χ2(G). Následující
v¥ta se týká graf·, pro n¥º je g(G) ≥ 5 a navíc neobsahují kruºnice délky 7. V¥ta dále
klade podmínku na maximální stupe¬ grafu.

V¥ta 20. [13] Kaºdý rovinný graf bez kruºnic délky 3, 4 a 7, a s maximálním stupn¥m
∆(G) ≥ 15 má χ2(G) ≤ ∆(G) + 4.
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Pro grafy bez kruºnic malých délek dokázali Wang and Lih následující v¥tu, která
udává horní hranici 2-distan£ního chromatického £ísla bez omezení na maximální stupe¬
grafu.

V¥ta 21. [44] Pro rovinný graf G platí:

1. χ2(G) ≤ ∆(G) + 5 kdyº g(G) ≥ 7,

2. χ2(G) ≤ ∆(G) + 10 kdyº g(G) ≥ 6,

3. χ2(G) ≤ ∆(G) + 16 kdyº g(G) ≥ 5.

Bu a Zhu [17] ukázali, ºe pokud je G rovinný graf s g(G) ≥ 6, potom
χ2(G) ≤ ∆(G) + 5, coº je vylep²ením vý²e uvedené v¥ty 21 (1), (2).

V £lánku [30] Charpentier, Montassier a Raspaud dokázali, ºe χ2(G) ≤ ∆(G) + 10,
kdyº mad(G) ≤ 10

3
, coº implikuje tvrzení (viz tabulka 1), ºe, je-li G rovinný graf

s g(G) = 5, potom χ2(G) ≤ ∆(G) + 10.
Následující v¥ta je vylep²ením vý²e uvedené v¥ty 21 podbodu (3). Pro stejnou pod-

mínku na délku nejkrat²í kruºnice dává niº²í horní hranici 2-distan£ního chromatického
£ísla.

V¥ta 22. [21] Nech´ G je rovinný graf s g(G) ≥ 5. Potom χ2(G) ≤ ∆(G) + 8.

Následující dv¥ v¥ty se zabývají grafy s obvodem rovným 5. V¥ta 23 zlep²uje horní
mez v¥ty 22 pokud ∆(G) 6= 7 a ∆(G) 6= 8.

V¥ta 23. [22] Nech´ G je rovinný graf s g(G) = 5. Pokud ∆(G) /∈ {7, 8}, potom
χ2(G) ≤ ∆(G) + 7.

V¥ta 24 uvaºuje grafy s velkým maximálním stupn¥m.

V¥ta 24. [22] Nech´ G je rovinný graf s g(G) = 5 a ∆(G) ≥ 150. Potom
χ2(G) ≤ ∆(G) + 4.

Jiº víme (viz v¥ta 19), ºe pro grafy s obvodem 6 lze 2-distan£ní chromatické
£íslo shora omezit hodnotou ∆(G) + 2, pro maximální stupe¬ ∆(G) ≥ 18. Otázkou
tedy z·stává, zda umíme stanovit takovou hodnotu ∆(G), aby stejná horní hranice
2-distan£ního £ísla platila i pro grafy s obvodem 5.

Otev°ený problém 25. [23] Existuje ∆(G) takové, ºe kaºdý rovinný graf s obvodem
g = 5 a maximálním stupn¥m ∆(G) má χ2(G) ≤ ∆(G) + 2?
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N¥které studie se v¥nují barvení tzv. subkubických graf·, tedy graf·, pro n¥º je
∆(G) = 3. V £lánku [24] Dvo°ák, �krekovski a Tancer dokázali, ºe pro tyto rovinné
grafy G s g(G) ≥ 24 je χ2(G) = 4, tedy vlastn¥ χ2(G) = ∆(G) + 1, coº je rovno
triviální dolní mezi (1) pro 2-distan£ní chromatické £íslo grafu G. Dále dokázali, ºe
χ2(G) ≤ 5, pokud g(G) ≥ 14. V £lánku [32] Ivanova a Solov'eva dokázali platnost této
horní meze pro v¥t²í t°ídu graf·, viz následující v¥ta.

V¥ta 26. [32] Nech´ G je rovinný graf s g(G) ≥ 13 a ∆(G) = 3. Potom platí χ2(G) ≤ 5.

4 Horní omezení pro seznamové 2-distan£ní barvení

Nyní se budeme zabývat seznamovou verzí 2-distan£ního barvení graf·. V kapitole 2
jsme zavedli tento pojem a uvedli, ºe platí nerovnost: χ2

`(G) ≥ χ2(G).
Následující v¥ta je zesílením v¥ty 18, kde, nejen ºe do²lo k roz²í°ení t°ídy graf·

na grafy s mnohonásobn¥ men²ím maximálním stupn¥m, ale p°edev²ím je v¥ta dokázána
dokonce pro seznamové 2-distan£ní barvení. V¥ta 28 roz²i°uje platnost v¥ty 27 i na grafy
s ∆(G) ≥ 24, tedy udává lep²í výsledek.

V¥ta 27. [7] Kaºdý rovinný graf s ∆(G) ≥ 36 a g(G) ≥ 6 má χ2
`(G) ≤ ∆(G) + 2.

V¥ta 28. [6] Kaºdý rovinný graf s ∆(G) ≥ 24 a g(G) ≥ 6 má χ2
`(G) ≤ ∆(G) + 2.

Výsledek v¥ty 19 byl vylep²en v £lánku [3], kde Bonamy, Lévêque a Pinlou dokázali,
ºe graf G s ∆(G) ≥ 17 a mad(G) < 3 je seznamov¥ 2-distan£n¥ (∆(G) + 2)-obarvitelný.
Na základ¥ tabulky 1, lze vý²e uvedené tvrzení p°etransformovat z podmínky na pr·-
m¥rný maximální stupe¬ mad(G) na tvrzení s podmínkou na obvod g(G), viz následující
v¥ta.

V¥ta 29. [1] Nech´ G je rovinný graf s g(G) ≥ 6 a ∆(G) ≥ 17. Potom χ2
`(G) ≤

∆(G) + 2.

Bu a Yan dokázali v £lánku [15] následující dv¥ v¥ty pro t°ídy graf· bez krátkých
kruºnic. V¥ta 30 klade podmínku, ºe graf G nesmí obsahovat protínající se kruºnice
délky £ty°i. To znamená, ºe v²echny kruºnice takové délky musí být vrcholov¥ i hranov¥
disjunktní. Na obrázku 2 jsou uvedeny t°i p°ípady protínajících se kruºnic délky £ty°i.

V¥ta 30. [15] Rovinný graf G s ∆(G) ≥ 12, který neobsahuje kruºnice délky 3 a 5
a dále neobsahuje protínající se kruºnice délky 4, má χ2

`(G) ≤ ∆(G) + 6.

V¥ta 31. [15] Nech´ G je rovinný graf s ∆(G) ≤ 5 a g(G) ≥ 5. Pak platí χ2
`(G) ≤ 13.
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Obrázek 2: P°íklady protínajících se kruºnic délky £ty°i

Pov²imn¥me si, ºe v¥ta 31 udává poprvé podmínku na horní omezení (nikoliv dolní)
maximálního stupn¥ ∆(G) grafu G.

Cranston, Erman a �krekovski [18] uvedli v následující v¥t¥ horní omezení sezna-
mového 2-distan£ního chromatického £ísla pro grafy s maximálním stupn¥m ∆(G) = 4.
V¥ta klade podmínku bu¤ na maximální pr·m¥rný stupe¬, nebo na délku nejkrat²í
kruºnice. Podbod (5) vylep²uje vý²e uvedenou v¥tu 31.

V¥ta 32. [18] Je-li (G) graf s maximálním stupn¥m ∆(G) = 4, potom:

1. χ2
`(G) ≤ 5, kdyº mad(G) < 16

7
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 16,

2. χ2
`(G) ≤ 6, kdyº mad(G) < 22

9
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 11,

3. χ2
`(G) ≤ 7, kdyº mad(G) < 18

7
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 9,

4. χ2
`(G) ≤ 8, kdyº mad(G) < 14

5
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 7,

5. χ2
`(G) ≤ 12, kdyº mad(G) < 10

3
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 5,

6. χ2
`(G) ≤ 14, kdyº G je rovinný graf.

V následující v¥t¥ se Bu, Lv a Yan zabývali grafy, pro n¥º je ∆(G) = 5. V¥ta je
v £lánku [14] uvedena pouze s podmínkou na mad(G), podle tabulky 1 byla dopln¥na
i o podmínku na g(G).

V¥ta 33. [14] Je-li G prostý graf s maximálním stupn¥m ∆(G) = 5, potom:

1. χ2
`(G) ≤ 7, kdyº mad(G) < 18

7
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 9,

2. χ2
`(G) ≤ 8, kdyº mad(G) < 8

3
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 8,

3. χ2
`(G) ≤ 9, kdyº mad(G) < 14

5
, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 7,

4. χ2
`(G) ≤ 11, kdyº mad(G) < 3, nebo, pokud G je rovinný graf s g(G) ≥ 6.

15



5 Grafy s 2-distan£ním chromatickým £íslem rovným

∆(G) + 1

Z kapitoly 2.1 jiº víme, ºe 2-distan£ní chromatické £íslo nabývá vºdy hodnoty v¥t²í
nebo rovno ∆(G) + 1. V této kapitole se budeme zabývat grafy, pro n¥º je 2-distan£ní
chromatické £íslo rovno této dolní hranici, tedy χ2(G) = ∆(G) + 1. Podmínka bude
kladena na obvod g(G) nebo na maximální pr·m¥rný stupe¬ mad(G). K vzájemné
transformaci t¥chto podmínek budeme vyuºívat tabulku 1. Velmi £asto budeme op¥t
pracovat s rovinnými grafy.

Wang a Lih se domnívali, ºe pro kaºdý graf G s obvodem v¥t²ím nebo rovno p¥ti
existuje dostate£n¥ velký maximální stupe¬ takový, ºe χ2(G) nabývá nejmen²í moºné
hodnoty, viz následující hypotéza.

Hypotéza 34. [44] Pro kaºdé celé £íslo k ≥ 5 existuje celé £íslo M(k) takové, ºe
pro kaºdý rovinný graf G s g(G) ≥ k a ∆(G) ≥M(k) platí, ºe χ2(G) = ∆(G) + 1.

Ov²em bylo dokázáno, ºe tato hypotéza je pravdivá pouze pro k ≥ 7, pro k ∈ {5, 6}
je neplatná.

Borodin, Ivanova a Neustroeva ale v £lánku [9] dokázali, ºe i pro rovinné grafy
s obvodem g(G) = 6 existuje ∆(G) takové, ºe χ2(G) = ∆(G) + 1, za p°edpokladu, ºe
bude spln¥na jistá podmínka, viz následující v¥ta.

V¥ta 35. [9] Nech´ G je rovinný graf s g(G) = 6, ∆(G) ≥ 31 a nech´ navíc platí, ºe
kaºdá hrana je incidentní s vrcholem stupn¥ dva. Potom χ2(G) = ∆(G) + 1.

Jacko a Jendrol' v [33] uvedli 2-distan£ní chromatické £íslo ²estiúhelníkové sít¥ H.
V¥ta 7 v kapitole 2.1 °íká, ºe H lze obarvit pouze £ty°mi barvami. Poznamenejme,
ºe pro H je g(H) = 6 a ∆(G) = 3. Tedy výsledek této v¥ty je optimální, protoºe
χ2(H) = ∆(G) + 1. Stejn¥ tak i pro £ty°úhelníkovou sí´ S a trojúhelníkovou sí´ T je
výsledek v¥t 5 a 6 optimální protoºe χ2(S) = ∆(G) + 1 a χ2(T ) = ∆(G) + 1.

Dolama a Sopena v £lánku [20] dokázali následující v¥tu.

V¥ta 36. [20] Nech´ G je rovinný graf s ∆(G) ≥ 4 a mad(G) < 16
7
. Pak platí

χ2(G) = ∆(G) + 1.

Na základ¥ tabulky 1 lze vý²e uvedenou v¥tu p°evést tak, aby byla kladena podmínka
na délku nejkrat²í kruºnice, viz d·sledek 37.

D·sledek 37. Nech´ G je rovinný graf s ∆(G) ≥ 4 a g(G) ≥ 16. Pak platí
χ2(G) = ∆(G) + 1.
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Následující v¥ta 38 je mimo jiné vylep²ením vý²e uvedené v¥ty (respektive
d·sledku 37). Konkrétn¥ bod (2) roz²i°uje platnost v¥ty i pro grafy s délkou nejkrat²í
kruºnice 15, coº d·sledek 37 nedovoloval.

V¥ta 38. [8] Je-li G rovinný graf, potom χ2(G) = ∆(G) + 1 v kaºdém následujícím
p°ípad¥:

1. ∆(G) = 3 a g(G) ≥ 24,

2. ∆(G) = 4 a g(G) ≥ 15,

3. ∆(G) = 5 a g(G) ≥ 13,

4. ∆(G) = 6 a g(G) ≥ 12,

5. ∆(G) ≥ 7 a g(G) ≥ 11,

6. ∆(G) ≥ 9 a g(G) = 10,

7. ∆(G) ≥ 15 a g(G) ≥ 8,

8. ∆(G) ≥ 30 a g(G) = 7.

V £lánku [11] byla vylep²ena v¥ta 38 (1). Bylo dokázáno, ºe χ2(G) = ∆(G) + 1

pro ∆(G) = 3 a g(G) ≥ 22.

V¥ta 39. [2] Kaºdý rovinný graf G s ∆(G) ≥ 4 a mad(G) < 7
3

spl¬uje:
χ2(G) = ∆(G) + 1.

Tento výsledek je optimální. Montassier [40] ukázal, ºe existuje grafG s mad(G) = 7
3
,

∆(G) = 4 a χ2(G) = 6 > ∆(G) + 1.
V¥ta 39 udává podmínku na maximální pr·m¥rný stupe¬ grafu. Pokud na základ¥

tabulky 1 p°etransformujeme tuto v¥tu na v¥tu s podmínkou na obvod grafu, pak zís-
káme následující d·sledek. Ten vylep²uje podbod (2) v¥ty 38, protoºe roz²i°uje platnost
v¥ty i na grafy s délkou nejkrat²í kruºnice 14.

D·sledek 40. Kaºdý rovinný graf G s ∆(G) ≥ 4 a g(G) ≥ 14 spl¬uje následující
rovnost: χ2(G) = ∆(G) + 1.
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6 Grafy se seznamovým 2-distan£ním chromatickým

£íslem rovným ∆(G) + 1

V této kapitole se zabýváme stejnou problematikou jako v p°edchozí kapitole,
ov²em pro seznamovou verzi 2-distan£ního barvení. Zji²´ujeme, pro jaké grafy G je
χ2
`(G) = ∆(G) + 1, tedy nejmen²í moºné hodnot¥. Pov²imn¥me si, ºe následující v¥ta

udává seznamové 2-distan£ní chromatické £íslo pro stejné grafy jako udávala v¥ta 38
pro 2-distan£ní chromatické £íslo. Tedy m·ºeme °íci, ºe v¥ta 38 je p°ímým d·sledkem
v¥ty 41, na základ¥ nerovnosti χ2

`(G) ≥ χ2(G) ≥ ∆(G) + 1, popsané v kapitole 2.

V¥ta 41. [10] Je-li G rovinný graf, potom χ2
`(G) = ∆(G) + 1 ve v²ech následujících

p°ípadech:

1. ∆(G) = 3 a g(G) ≥ 24,

2. ∆(G) = 4 a g(G) ≥ 15,

3. ∆(G) = 5 a g(G) ≥ 13,

4. ∆(G) = 6 a g(G) ≥ 12,

5. ∆(G) ≥ 7 a g(G) ≥ 11,

6. ∆(G) ≥ 9 a g(G) = 10,

7. ∆(G) ≥ 15 a g(G) ≥ 8,

8. ∆(G) ≥ 30 a g(G) = 7.

Existuje rovinný graf s g(G) ≤ 6 pro n¥jº je χ2
`(G) = ∆(G) + 2 pro libovoln¥ velké

∆(G).

Následující v¥ta zna£n¥ vylep²uje výsledky v¥ty 41, coº je lépe viditelné aº v d·-
sledku 43, ve kterém je kladena podmínka na délku nejkrat²í kruºnice, a ne na maxi-
mální pr·m¥rný stupe¬ (viz tabulka 1).

V¥ta 42. [4] Pro kaºdý graf (G) je χ2
`(G) = ∆(G) + 1 v následujících p°ípadech:

1. ∆(G) ≥ 5 a mad(G) < 12
5
,

2. ∆(G) ≥ 6 a mad(G) < 5
2
,

3. ∆(G) ≥ 8 a mad(G) < 18
7
.
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D·sledek 43. Nech´ G je rovinný graf. Potom χ2
`(G) = ∆(G)+1 ve v²ech následujících

p°ípadech:

1. ∆(G) ≥ 5 a g(G) ≥ 12,

2. ∆(G) ≥ 6 a g(G) ≥ 10,

3. ∆(G) ≥ 8 a g(G) ≥ 9.

Následující v¥ta vylep²uje v podbodech (1) a (2) v¥tu 41 (6), (7). Vylep²ení je dáno
sníºením hodnoty g(G), tedy zkrácením moºné délky nejkrat²í kruºnice, která v grafu
m·ºe existovat.

V¥ta 44. [31] Nech´ G je rovinný graf. Potom χ2
`(G) = ∆ + 1 v kaºdém z následujících

p°ípad·:

1. ∆(G) ≥ 16 a g(G) = 7,

2. ∆(G) ≥ 10 a 8 ≤ g(G) ≤ 9,

3. ∆(G) ≥ 6 a 10 ≤ g(G) ≤ 11,

4. ∆(G) = 5 a g(G) ≥ 12.

7 2-distan£ní barvení zobecn¥ných Petersenových

graf·

V této kapitole se budeme zabývat hlavním tématem bakalá°ské práce, tedy
2-distan£ním barvením zobecn¥ných Petersenových graf·. Petersen·v graf jako takový
m·ºeme vid¥t na obrázku 3. Jedná se o 3-regulární (kubický) graf s deseti vrcholy
a obvodem g(G) = 5. Petersen·v graf není rovinný, tedy v²echna vý²e uvedená tvr-
zení o 2-distan£ním chromatickém £ísle nelze vyuºít. Tento graf lze pomocí vrcholového
barvení obarvit pouze t°emi barvami, ov²em na 2-distan£ní barvení je nutné pouºít
deset barev. Dále uº se budeme zabývat pouze tzv. zobecn¥nými Petersenovými grafy,
jejichº de�nice je uvedena níºe. Na²ím cílem je prozkoumat takové grafy a ur£it jejich
2-distan£ní chromatické £íslo. De�nice je p°evzata a upravena z wikipedia.org.

De�nice 45. Nech´ n, k ∈ N taková, ºe 1 ≤ k < n
2
. Zobecn¥ný Petersen·v graf,

zna£íme GPG(n, k), je graf s mnoºinou vrchol· V = {u1, u2, . . . , un}
⋃
{v1, v2, . . . , vn}

a mnoºinou hran H = H1

⋃
H2

⋃
H3, kde H1 = {{ui, ui+1}

⋃
{un, u1}; i = 1, . . . , n−1},

H2 = {{ui, vi}; i = 1, . . . , n}, H3 = {{vi, vi+k}(mod n); i = 1, . . . , n}.
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Obrázek 3: Petersen·v graf

Zobecn¥ný Petersen·v graf GPG(n, k) je tedy kubický graf na 2n vrcholech. �íslu
k budeme °íkat krok. Vrcholy {u1, u2, . . . , un} spolu s hranami H1 tvo°í vn¥j²í kruºnici
délky n. Pokud jsou £ísla n a k nesoud¥lná, pak vrcholy {v1, v2, . . . , vn} s hranami H3

tvo°í kruºnici, kterou nazýváme vnit°ní. V p°ípad¥ soud¥lnosti t¥chto dvou £ísel pak na
vrcholech v1, v2, . . . , vn vzniká D(n, k) kruºnic délky n

D(n,k)
, kde D(n, k) zna£í nejv¥t²í

spole£ný d¥litel £ísel n a k. Podmínkou uvedenou v de�nici je, ºe krok k musí být men²í
neº n

2
. Pro krok k v¥t²í neº n

2
vznikají grafy GPG(n, k) izomorfní s grafy GPG(n, n−k).

Nap°. zobecn¥ný Petersen·v graf pro n = 3 existuje pouze jeden a to GPG(3,1), pro
k = 2 by vznikl graf GPG (3,2) izomorfní s grafem GPG(3,1). Poznamenejme, ºe
kdybychom uvaºovali k = n

2
, dostali bychom graf, který není kubický - vrcholy vi by

m¥ly stupe¬ 2.

7.1 P°íklady zobecn¥ných Petersenových graf· pro n ≤ 10

V této kapitole jsou rozpracovány v²echny zobecn¥né Petersenovy grafy pro n ≤ 10.
U kaºdého takového grafu se zabýváme otázkou jaký je minimální po£et barev
nutných k obarvení v²ech vrchol· a poté zda existuje 2-distan£ní obarvení takovýmto
minimálním po£tem barev.

GPG(3,1): V tomto grafu platí, ºe kaºdé dva vrcholy jsou ve vzdálenosti nejvý²e
dva, z toho vyplývá, ºe kaºdé dva vrcholy musí být obarveny jinou barvou. Tedy
na obarvení 6 vrchol· musíme pouºít nejmén¥ 6 barev, viz obrázek 4 (a). Z°ejm¥ tedy
χ2(GPG(3, 1)) = 6.
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GPG(4,1): Graf GPG(4,1) vidíme na obrázku 4 (b). Jednu barvu lze v tomto
grafu pouºít na nejvý²e dva r·zné vrcholy - jednou na vn¥j²í a jednou na vnit°ní
kruºnici. Graf má osm vrchol·, z toho vyplývá, ºe musíme pouºít nejmén¥ £ty°i
barvy. Na²li jsme takové 2-distan£ní obarvení, které vyuºívá práv¥ £ty°i barvy. Tedy
χ2(GPG(4, 1)) = 4.

Obrázek 4: Grafy GPG(3,1) (a) a GPG(4,1) (b)

GPG(5,1): Na obrázku 5 (a) je nakreslen graf GPG(5,1). Na obarvení vrchol·
vn¥j²í kruºnice musíme pouºít 5 barev, protoºe kaºdé dva vrcholy jsou bu¤ sousední,
nebo jsou ve vzdálenosti dva. Z toho vyplývá, ºe nesmí být obarveny stejnou barvou.
Na obarvení celého grafu tedy bude pot°eba nejmén¥ 5 barev. Obarvíme vrcholy vn¥j²í
kruºnice po °ad¥ - 1, 2, 3, 4, 5 a p°íslu²né (sousední) vrcholy na vnit°ní kruºnici
barvami 3, 4, 5, 1, 2. Získáme tak vhodné 2-distan£ní obarvení tohoto grafu pomocí 5
barev, tedy χ2(GPG(5, 1)) = 5.

GPG(5,2): Graf GPG(5,2) je vid¥t na obrázku 5 (b). Jedná se o Petersen·v
graf. Pro tento graf platí, ºe kaºdé dva vrcholy jsou ve vzdálenosti nejvý²e dva, tedy
musí mít navzájem r·zné barvy. Z toho vyplývá, ºe na obarvení Petersenova grafu
pot°ebujeme 10 barev. Z°ejm¥ χ2(GPG(5, 2)) = 10.
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Obrázek 5: Grafy GPG(5,1) (a) a GPG(5,2) (b)

Obrázek 6: Grafy GPG(6,1) (a) a GPG(6,2) (b)

GPG(6,1): V grafu GPG(6,1) lze jednu barvu pouºít na nejvý²e dva r·zné vrcholy,
tedy musíme na obarvení pouºít nejmén¥ 6 barev (máme 12 vrchol·). Na obrázku 6
(a) je vid¥t jedno moºné obarvení pomocí 6 barev. Tedy χ2(GPG(6, 1)) = 6.

GPG(6,2): Jednu barvu lze v grafu GPG(6,2) pouºít na nejvý²e dva r·zné vrcholy,
tedy na obarvení 12 vrchol· grafu je pot°eba minimáln¥ 6 barev. S odkazem na de�nici
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zobecn¥ného Petersenova grafu 45 kaºdou barvu pouºijeme práv¥ jednou na vrchol
ui a práv¥ jednou na vrchol vj tak, ºe j ≡ i + 3 (mod 6). Pomocí ²esti barev umíme
graf obarvit, viz obrázek 6 (b), tedy χ2(GPG(6, 2)) = 6. Poznamenejme je²t¥, ºe
na vrcholech v1, v2, . . . , v6 vznikají dv¥ kruºnice délky t°i - tedy dva trojúhelníky.

GPG(7,1): Jednu barvu lze pouºít na nejvý²e t°i vrcholy, £ili pot°ebujeme
nejmén¥ 5 barev (graf má 14 vrchol·). Existují práv¥ dv¥ moºné kon�gurace jedné
barvy. Pro barvu 1 a 3 jsme pouºili první kon�guraci - dv¥ barvy na vnit°ní kruºnici
a jedna barva na vn¥j²í kruºnici. Pro barvu 2 a 4 jsme naopak pouºili druhou
moºnou kon�guraci - dv¥ barvy na vn¥j²í kruºnici a jedna na vnit°ní kruºnici.
To znamená, ºe máme v této chvíli obarveno 12 vrchol·, tedy dva vrcholy zbudou
neobarvené. Otázkou je, zda existuje taková kon�gurace neobarvených vrchol·, aby
tyto vrcholy byly od sebe ve vzdálenosti v¥t²í neº dva, pak by mohly být obar-
vené stejnou barvou. Tato kon�gurace existuje a je zakreslena na obrázku 7 (a). To
znamená, ºe k obarvení tohoto grafu je pot°eba práv¥ 5 barev, tedy χ2(GPG(7, 1)) = 5.

GPG(7,2): Jednu barvu lze v tomto grafu pouºít na nejvý²e t°i vrcholy. Existuje
jen jedno moºné obarvení t°í vrchol· jednou barvou, a to tak, ºe jeden vrchol s danou
barvou je na vn¥j²í kruºnici a dva vrcholy s danou barvou leºí na kruºnici vnit°ní.
Za pouºití této techniky obarvíme 9 vrchol· pomocí t°í barev. Tedy z·stává 5 vrchol·
neobarvených - £ty°i na vn¥j²í kruºnici a jeden na vnit°ní. Pokud bychom zbývající
vrchol na vnit°ní kruºnici a vhodný vrchol na vn¥j²í kruºnici obarvili £tvrtou barvou,
z·staly by neobarvené t°i vrcholy na vn¥j²í kruºnici, a protoºe není moºné obarvit
na vn¥j²í kruºnici t°i vrcholy jednou barvou, musíme na obarvení zbylých vrchol· pouºít
dv¥ barvy - tedy na obarvení celého grafu je pot°eba alespo¬ 6 barev.

Druhou moºností, jak postupovat p°i barvení p¥ti zbývajících vrchol· by bylo
obarvit £tvrtou barvou dva vrcholy na vn¥j²í kruºnici. Pak by zbyly dva vrcholy
na vn¥j²í a jeden na vnit°ní kruºnici. Ov²em, jak bylo uvedeno na za£átku p°edchozího
odstavce, existuje jen jedno moºné obarvení t°í vrchol· v grafu jednou barvou - dva
vrcholy na vnit°ní a jeden na vn¥j²í kruºnici. Z toho plyne, ºe na obarvení zbylých t°í
vrchol· musíme pouºít dv¥ barvy, tedy na celý graf je t°eba alespo¬ 6 barev. Pomocí
²esti barev uº umíme graf obarvit, viz obrázek 7 (b), tedy χ2(GPG(7, 2)) = 6.

GPG(7,3): Jednu barvu m·ºeme v grafu pouºít na nejvý²e t°i vrcholy, a to
jediným moºným nerovnom¥rným uspo°ádáním - dva vrcholy na kruºnici vn¥j²í
a jeden na kruºnici vnit°ní. Takto pomocí t°í barev obarvíme 9 vrchol·. �tvrtou
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Obrázek 7: Grafy GPG(7,1) (a), GPG(7,2) (b) a GPG(7,3) (c)

barvou uº jsme schopni obarvit pouze dva vrcholy - bu¤ jeden na vnit°ní a jeden
na vn¥j²í kruºnici, nebo oba vrcholy na vnit°ní kruºnici. Zbývají tedy stále t°i vrcholy
neobarvené. Ty se bu¤ v²echny nachází na vnit°ní kruºnici nebo dva z nich leºí
na vnit°ní a jeden na vn¥j²í kruºnici. A´ uº zvolíme první nebo druhou variantu,
nejsme schopni obarvit poslední t°i vrcholy stejnou barvou (nelze obarvit t°i vrcholy
na vnit°ní kruºnici jednou barvou, a stejn¥ tak nelze obarvit dva vrcholy uvnit°
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a jeden vn¥ stejnou barvou). Je t°eba dal²ích dvou barev. Pro graf GPG(7,3) je
tedy t°eba alespo¬ 6 barev, a ²est barev na obarvení sta£í - viz obrázek 7 (c), proto
χ2(GPG(7, 3)) = 6.

Obrázek 8: Znázorn¥ní izomor�smu mezi grafy GPG(7,2) a GPG(7,3)

Porovnáme-li barvení grafu GPG(7, 2) a GPG(7, 3) zjistíme, ºe u obou graf· lze
jednu barvu pouºít nejvý²e t°ikrát. Zatímco u grafu GPG(7, 2) pouºijeme jednu barvu
jednou na vn¥j²í kruºnici a dvakrát na vnit°ní kruºnici, u grafu GPG(7, 3) je to p°esn¥
naopak - jednou barvou lze obarvit dva vrcholy na vn¥j²í kruºnici a jeden na vnit°ní.
To nás p°ivádí na my²lenku, zda by pouhým prohození vnit°ní a vn¥j²í kruºnice u grafu
GPG(7, 2) nevznikl graf GPG(7, 3). Ozna£me vrcholy vn¥j²í kruºnice grafu GPG(7, 2)

po °ad¥ £ísly 1 aº 7 a p°íslu²né (sousední) vrcholy na vnit°ní kruºnici £ísly 1' aº 7'
jak je znázorn¥no na obrázku 8 (upozorn¥me, ºe v tomto p°ípad¥ £ísla nep°edstavují
barvy, jedná se jen o ozna£ení vrchol· grafu pro p°ehlednost). Pokud p°ekreslíme
graf tak, aby p·vodní vn¥j²í kruºnice byla vnit°ní a poté p°eskládáme vrcholy vn¥j²í
kruºnice tak, aby vrcholy, které jsou spojené hranou byly umíst¥né vedle sebe, zjis-
tíme, ºe dostaneme graf GPG(7, 3). Tedy grafy GPG(7, 2) a GPG(7, 3) jsou izomorfní. 1

1Pro n lichá jsou grafy GPG(n, k) a GPG(n, (n−2k+3)
2 ) izomorfní - viz Mathworld.wolfram.com.
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GPG(8,1): V grafu GPG(8,1) umíme jednu barvu pouºít na nejvý²e £ty°i vrcholy -
tedy musíme pouºít minimáln¥ £ty°i barvy na obarvení celého grafu. Umíst¥ní vrchol·
se stejnou barvou je rovnom¥rné - dva na vn¥j²í a dva na vnit°ní kruºnici. Máme 16
vrchol·, jednu barvu pouºijeme £ty°ikrát za pouºití £ty° barev, viz obrázek 9 (a). Tedy
χ2(GPG(8, 1)) = 4.

Obrázek 9: Grafy GPG(8,1) (a), GPG(8,2) (b)

GPG(8,2): Graf GPG(8,2) má 16 vrchol·. Pokud obarvíme libovolný vrchol
na vn¥j²í kruºnici barvou 1 a vyzna£íme v²echny vrcholy, které nemohou být obar-
veny stejnou barvou (leºí ve vzdálenosti men²í nebo rovno dva od tohoto vrcholu), pak
v grafu zbude pouhých ²est vrchol·, z nichº nejvý²e dva m·ºeme obarvit také barvou 1.
Tedy jednu barvu lze v grafu pouºít na nejvý²e t°i vrcholy. Pomocí p¥ti barev bychom
obarvili jen 15 vrchol·, tedy minimální po£et barev nutných k 2-distan£nímu obarvení
je ²est. Takové barvení je vid¥t na obrázku 9 (b). Z°ejm¥ tedy χ2(GPG(8, 2)) = 6.

V úvodu p°edchozího odstavce bylo °e£eno, ºe obarvíme libovolný vrchol ui
(vrchol na vn¥j²í kruºnici). Poznamenejme je²t¥, ºe pokud bychom na za£átku obarvili
libovolný vrchol vi barvou 1, po vyzna£ení v²ech vrchol· ve vzdálenosti men²í nebo
rovno dva by sice v grafu zbylo 7 vrchol·, z nichº ale op¥t nejvý²e dva by mohly být
obarveny barvou 1.
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GPG(8,3): V tomto grafu umíme jednu barvu pouºít na nejvý²e £ty°i vrcholy,
tedy musíme pouºít minimáln¥ £ty°i barvy. Existuje práv¥ jedno umíst¥ní jedné
barvy tak, aby byla v grafu pouºita £ty°ikrát. Pouhou rotací tohoto umíst¥ní získáme
umíst¥ní dal²ích t°í barev. Tedy na obarvení tohoto grafu, jsou pot°eba jen 4 barvy -
viz obrázek 10. Tedy χ2(GPG(8, 3)) = 4.

Obrázek 10: Graf GPG(8,3)

GPG(9,1): Graf GPG(9,1) má 18 vrchol·. Jednu barvu lze pouºít na nejvý²e
£ty°i vrcholy. Pomocí £ty° barev obarvíme jen 16 vrchol·, tedy pot°ebujeme alespo¬
5 barev. Barvení provádíme op¥t pomocí rotace umíst¥ní první barvy. Zbudou dva
neobarvené vrcholy, které jsou ale ve vzdálenosti t°i, tedy mohou být obarveny stejnou
barvou. To znamená, ºe na tento graf umíme obarvit pomocí 5 barev, jak je znázorn¥no
na obrázku 11 (a). Proto χ2(GPG(9, 1)) = 5.

GPG(9,2): V tomto grafu lze jednu barvu pouºít na nejvý²e t°i vrcholy, tedy
na obarvení celého grafu musíme pouºít nejmén¥ 6 barev, a protoºe jsme na²li takové
obarvení, viz obrázek 11 (b), znamená to, ºe χ2(GPG(9, 2)) = 6. Vrcholy lze obarvit
nap°íklad tak, ºe v²echny t°i vrcholy se stejnou barvou umístíme na vn¥j²í kruºnici,
nebo naopak v²echny umístíme na kruºnici vnit°ní. Na obarvení vn¥j²í kruºnice
pouºijeme tedy t°i barvy stejn¥ tak jako na obarvení vnit°ní kruºnice.

GPG(9,3): Jednu barvu lze v grafu pouºít na nejvý²e t°i vrcholy. Graf GPG(9,3)
má 18 vrchol·, tedy minimální po£et barev nutných na obarvení grafu je ²est. Umíst¥ní
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Obrázek 11: Grafy GPG(9,1) (a), GPG(9,2) (b)

jedné barvy je bu¤ na t°ech vrcholech u nebo na t°ech vrcholech v. Na vrcholech
v1, v2, . . . , v9 vznikají díky soud¥lnosti £ísel n a k t°i trojúhelníky. Na obarvení t¥chto
trojúhelník· sta£í t°i barvy a na obarvení vn¥j²í kruºnice (kruºnice na vrcholech ui)
také sta£í t°i barvy, viz tvrzení 4. Na obarvení celého grafu sta£í ²est barev, viz obrázek
12 (a). Jist¥ tedy platí χ2(GPG(9, 3)) = 6.

Obrázek 12: Grafy GPG(9,3) (a), GPG(9,4) (b)
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GPG(9,4): Graf GPG(9,4) budeme barvit stejným postupem jako p°edchozí graf
GPG(9,2). I zde m·ºeme jednu barvu pouºít nejvý²e t°ikrát, z toho plyne, ºe 5 barev
na obarvení nesta£í, musíme tedy pouºít minimáln¥ 6 barev. Na obrázku 12 (b) je vid¥t
moºné obarvení pomocí 6-ti barev, z toho plyne, ºe χ2(GPG(9, 4)) = 6. Obarvení lze
provést nap°íklad tak, ºe vn¥j²í kruºnici obarvíme po °ade barvami 1, 2 a 3 a vnit°ní
kruºnici také po °ad¥ barvami 4, 5 a 6.

Jiº víme, ºe grafy GPG(7, 2) a GPG(7, 3) jsou izomorfní. Poznamenejme, ºe
stejn¥ je tomu i u graf· GPG(9, 2) a GPG(9, 4). Pouhým prohozením vnit°ní a vn¥j²í
kruºnice u grafu GPG(9, 2) vznikne graf GPG(9, 4), viz poznámka pod £arou 1.

GPG(10,1): V grafu GPG(10,1) poskládáme p¥tici barev (1, 2, 3, 4, 5) dvakrát
za sebou na obarvení vn¥j²í kruºnice a taktéº i vnit°ní kruºnice - pouze zde dojde
k rotaci, aby nap°íklad barva 1 na vn¥j²í kruºnici nebyla ve vzdálenosti men²í nebo
rovno neº dva od barvy 1 na vnit°ní kruºnici, viz obrázek 13 (a).

Poj¤me se je²t¥ podívat na minimální po£et barev, nutných k obarvení tohoto
grafu. Tedy jinými slovy zajímá nás, zda by k obarvení nesta£ily pouze £ty°i barvy.
Odpov¥¤ zní ne, protoºe jednu barvu lze pouºít na maximáln¥ £ty°i vrcholy (tak, aby
mezi nimi byla vzdálenost vet²í neº dva). Z toho plyne ºe pomocí £ty° barev bychom
obarvili pouze 16 vrchol·, ale graf GPG(10,1) jich má 20. Tedy 5 barev je minimum,
χ2(GPG(10, 1)) = 5.

Obrázek 13: Grafy GPG(10,1) (a) a GPG(10,2) (b)
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GPG(10,2): Graf GPG(10,2) obsahuje p¥tiúhelník. Na vrcholech v1, v2, . . . , v10

vznikají díky soud¥lnosti £ísel n a k dv¥ kruºnice délky p¥t. Tedy na základ¥ tvrzení 4
m·ºeme °íci, ºe minimální po£et barev nutných k obarvení celého grafu 2-distan£ním
barvením je p¥t. Pomocí p¥ti barev jiº umíme graf obarvit. Jedno moºné obarvení je
vid¥t na obrázku 13 (b), tedy z°ejm¥ χ2(GPG(10, 2)) = 5.

GPG(10,3): Jednu barvu umíme v tomto grafu pouºít nejvý²e £ty°ikrát. Existují
práv¥ dv¥ varianty, jak jednu barvu umístit - bu¤ budeme mít t°i vrcholy s danou barvou
na vn¥j²í kruºnici a jeden na vnit°ní, nebo naopak budou t°i vrcholy leºet na vnit°ní
a jen jeden vrchol na vn¥j²í kruºnici. Jiné umíst¥ní dané barvy tak, aby byla pouºita
£ty°ikrát, není moºné, protoºe by vrcholy se stejnou barvou byly ve vzdálenosti men²í
nebo rovno dv¥. Dalo by se tedy °íci, ºe by nám na obarvení dvaceti vrchol· tohoto grafu
sta£ilo p¥t barev. Otázkou z·stává, zda je moºné najít vhodnou kombinaci t¥chto dvou
umíst¥ní tak, abychom obarvili v²echny vrcholy. Odpov¥¤ zní ne. Pro barvy 1 a 3 jsme
zvolili první variantu umíst¥ní, pro barvy 2 a 4 druhou variantu umíst¥ní. Obarvili
jsme tedy ²estnáct vrchol·. Zbývá stále obarvit £ty°i vrcholy, které jsou rozmíst¥ny
rovnom¥rn¥ - tedy dva na vn¥j²í a dva na vnit°ní kruºnici. Tedy není moºné tyto
£ty°i vrcholy obarvit jednou barvou, proto nelze celý graf obarvit p¥ti barvami. Z toho
vyplývá, ºe na obarvení je t°eba nejmén¥ ²est barev. Na obrázku 14 (a) je zobrazeno
obarvení tohoto grafu pomocí ²esti barev, tedy χ2(GPG(10, 3)) = 6.

Na za£átku p°edchozího odstavce jsme uvedli, ºe jednu barvu lze pouºít nejvý²e
£ty°ikrát. Poznamenejme je²t¥, ºe pokud bychom barvy pouºívali nejvý²e t°ikrát,
pot°ebovali bychom alespo¬ 7 barev (na 20 vrchol·).

GPG(10,4): Díky soud¥lnosti £ísel n a k na vrcholech v1, v2, . . . , v10 vznikají dv¥
kruºnice délky p¥t, ozna£me je C1 a C2. Na základ¥ tvrzení 4 je na obarvení kruºnice
C1 resp. C2 pot°eba p¥t barev, tedy 5 barev je minimum nutné k obarvení celého grafu
GPG(10,4). Pokud kruºnici C1 obarvíme pomocí barev 1, 2, 3, 4 a 5, pak kruºnice C2

m·ºe být obarvena pomocí stejných barev. Je to zp·sobeno tím, ºe z libovolného vrcholu
kruºnice C1 se lze dostat do libovolného vrcholu kruºnice C2 jenom p°i pr·chodu vrcholy
u, tedy jist¥ cestou délky nejmén¥ t°i. Celý graf GPG(10, 4) lze obarvit p¥ti barvami -
viz obrázek 14 (b). Tedy jist¥ χ2(GPG(10, 4)) = 5.
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Obrázek 14: Grafy GPG(10,3) (a) a GPG(10,4) (b)

7.2 Zobecn¥né Petresenovy grafy pro obecná n

Na základ¥ poznatk· získaných v kapitole 7.1 m·ºeme nyní zformulovat n¥kolik tvrzení
pro zobecn¥né Petersenovy grafy, které spl¬ují ur£itou podmínku. V této kapitole se
budeme zabývat zobec¬ováním poznatk· z p°edchozí kapitoly, tedy shrneme moºné me-
tody barvení pro ur£ité skupiny graf· a ur£íme tak jejich 2-distan£ní chromatické £íslo.

Tvrzení 46. Nech´ l je p°irozené £íslo a G = GPG(4l, 1). Potom χ2(G) = 4.

D·kaz. Nech´ G = GPG(n, 1), kde n = 4l, l ∈ N. Ozna£me (analogicky jako v de�nici
45) vrcholy vn¥j²í kruºnice u1, u2, . . . , un a vrcholy vnit°ní kruºnice v1, v2, . . . , vn tak,
ºe platí {ui, vi} ∈ H(G). Kaºdému vrcholu p°i°adíme barvu c(ui), c(vi) podle rovnic
(5) a (6). Jednu barvu vºdy pouºijeme n

2
krát a pokud pouºijeme £ty°i barvy, obarvíme

v²echny vrcholy grafu.

c(ui) =


4 pro i ≡ 0 (mod 4),

1 pro i ≡ 1 (mod 4),

2 pro i ≡ 2 (mod 4),

3 pro i ≡ 3 (mod 4).

(5)

c(vi) =


2 pro i ≡ 0 (mod 4),

3 pro i ≡ 1 (mod 4),

4 pro i ≡ 2 (mod 4),

1 pro i ≡ 3 (mod 4).

(6)
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Uvaºujme dva vrcholy x a y se stejnou barvou. Jednou z moºností je, ºe oba vrcholy
leºí na stejné kruºnici (vn¥j²í nebo vnit°ní), pak se jejich indexy li²í o násobek £ísla
4 a tedy distG(x, y) ≥ 4. Druhou moºností je, ºe jeden vrchol leºí na vn¥j²í a druhý
na vnit°ní kruºnici. Pak se podle rovností (5) a (6) jejich indexy li²í alespo¬ o 2, tedy
distG(x, y) ≥ 3. Obarvení grafu G pomocí vý²e uvedených rovnic je proto 2-distan£ním
obarvením a tedy χ2(G) ≤ 4. Naproti tomu ∆(G) = 3 a proto na základ¥ nerovnosti
(1) lze psát, ºe χ2(G) ≥ 4. Z°ejm¥ tedy platí, χ2(G) = 4.

�

Obrázek 15: Grafy GPG(12,1) (a) a GPG(16,1) (b)

Na obrázku 15 - (a), (b) jsou znázorn¥ny grafy (pro l = 3, 4), které lze obarvit touto
metodou za pouºití pouze £ty° barev.

Tvrzení 47. Nech´ l ≥ 2 je p°irozené £íslo a G = GPG(4l, 3). Potom χ2(G) = 4.

D·kaz. Nech´ G = GPG(n, 3), kde n = 4l, l ∈ N. Nech´ na základ¥ de�nice 45 je
V = V1

⋃
V2 mnoºina vrchol· zobecn¥ného Petersenova grafu, kde V1 = {u1, u2, . . . , un}

a V2 = {v1, v2, . . . , vn} tak, ºe platí {ui, vi} ∈ H(G). Vrchol·m grafu jsou p°id¥leny
barvy na základ¥ rovností (7) a (8).

c(ui) =


4 pro i ≡ 0 (mod 4),

1 pro i ≡ 1 (mod 4),

2 pro i ≡ 2 (mod 4),

3 pro i ≡ 3 (mod 4).

(7)
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c(vi) =


2 pro i ≡ 0 (mod 4),

3 pro i ≡ 1 (mod 4),

4 pro i ≡ 2 (mod 4),

1 pro i ≡ 3 (mod 4).

(8)

Uvaºujme dva vrcholy x a y se stejnou barvou. Pokud (x ∈ V1) ∧(y ∈ V1), pak
se podle rovnosti (7) li²í jejich indexy o násobek £ísla 4 a tedy distG(x, y) ≥ 4. Nech´
tedy (x ∈ V2) ∧ (y ∈ V2). Ozna£me V 1,2

i mnoºinu v²ech vrchol· z V2, které leºí v G
ve vzdálenosti nejvý²e dva od vrcholu vi. Tedy V

1,2
i = {vi−6, vi−3, vi+3, vi+6} (mod n).

Z rovnosti (8) plyne, ºe v²echny tyto vrcholy mají jiné barvy, neº vrchol vi. Tedy pokud
jsou x a y obarveny stejnou barvou, musí platit, ºe distG(x, y) ≥ 3.

Dal²í moºností je, ºe (x ∈ V1) ∧ (y ∈ V2) nebo (x ∈ V2) ∧ (y ∈ V1). Potom
na základ¥ rovností (7) a (8) se indexy vrchol· se stejnou barvou li²í alespo¬ o dva,
tedy distG(x, y) ≥ 3. Z toho plyne, ºe obarvení grafu G pomocí rovnic (7) a (8) je
2-distan£ním barvením, tedy χ2(G) ≤ 4. Dále chceme ukázat, ºe χ2(G) ≥ 4, tedy, ºe
£ty°i barvy jsou minimem nutným k obarvení grafu G. To plyne z triviální nerovnosti
(1) a faktu, ºe ∆(G) = 3. Tedy jist¥ χ2(G) = 4.

�

Obrázek 16: Graf GPG(12,3) (a) a graf GPG(16,3) (b)

P°íklady takových graf· jsou znázorn¥ny na obrázku 16 (a) (pro soud¥lná n a k)
a (b) (pro nesoud¥lná n a k).
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Jiº víme z kapitoly 7.1 ºe graf GPG(9, 2) umíme obarvit pouze pomocí ²esti barev
a to tak, ºe na obarvení vn¥j²í kruºnice pouºijeme práv¥ t°i barvy a na obarvení vnit°ní
kruºnice také t°i barvy (tedy vrcholy se stejnou barvou leºí vºdy na jedné kruºnici -
vn¥j²í nebo vnit°ní). Na vn¥j²í resp. vnit°ní kruºnici jsou vrcholy obarveny po °ad¥
barvami 1, 2, 3, resp. 4, 5, 6. Stejnou metodu pouºijeme v d·kazu následujícího tvrzení.

Tvrzení 48. Nech´ je l ∈ N, takové, ºe l ≥ 3, a nech´ G = GPG(3l, 2). Potom
χ2(G) = 6.

D·kaz. Kaºdý graf G = GPG(3l, 2), kde l ≥ 3 je p°irozené £íslo, lze obarvit na základ¥
rovností (9) a (10). Vrcholy vn¥j²í kruºnice obarvíme po °ad¥ barvami 1, 2, 3 a vrcholy
vnit°ní kruºnice barvami 4, 5, 6. Z rovností jasn¥ plyne, ºe vrcholy se stejnou barvou
leºí vºdy na stejné kruºnici (vnit°ní nebo vn¥j²í) a to ve vzdálenosti alespo¬ t°i, jedná
se tedy o p°ípustné 2-distan£ní barvení.

c(ui) =


3 pro i ≡ 0 (mod 3),

1 pro i ≡ 1 (mod 3),

2 pro i ≡ 2 (mod 3).

(9)

c(vi) =


6 pro i ≡ 0 (mod 3),

4 pro i ≡ 1 (mod 3),

5 pro i ≡ 2 (mod 3).

(10)

Nyní chceme ukázat, ºe χ2(G) ≥ 6. D·kaz je zaloºen na existenci indukovaného
podgrafu na deseti vrcholech, jenº je obsaºen v grafu G. Ozna£me graf G′ jako podgraf
grafu G indukovaný vrcholy ui, ui+1, ui+2 (mod n) a vi, vi+1, vi+2 (mod n) - viz obrázek
17.

Na jeho 2-distan£ní obarvení je pot°eba minimáln¥ ²est barev. V grafu G′ existuje
totiº práv¥ jeden vrchol, ozna£me jej x∗, pro n¥jº platí, ºe leºí ve vzdálenosti men²í
nebo rovno dva od v²ech ostatních vrchol· grafu G′. Tedy barva c(x∗) smí být v grafu
G′ pouºita pouze jednou. Kaºdá dal²í barva m·ºe být v grafu pouºita nejvý²e dvakrát.
Z toho tedy vyplývá, ºe p¥ti barvami takto obarvíme nejvý²e 9 vrchol· grafu G′. Po-
slední neobarvený vrchol je ve vzdálenosti men²í nebo rovno dva od v²ech jiº obarvených
vrchol·, tedy musí být obarven dal²í barvou. Tedy jist¥ χ2(G′) ≥ 6. Kaºdý graf G obsa-
huje graf G′ jako indukovaný podgraf, viz obrázek 18 (v obrázku je indukovaný podgraf
G′ vyzna£en £erven¥). Tedy jist¥ χ2(G) ≥ 6. Pomocí ²esti barev umíme graf G obarvit,
nap°íklad pomocí rovnic (9) a (10), tedy χ2(G) = 6.

�
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Obrázek 17: Indukovaný graf G' graf· GPG(12,2) a GPG(15,2)

Obrázek 18: Grafy GPG(12,2) (a) a GPG(15,2) (b)

Jiº víme, ºe graf GPG(5, 1) umíme obarvit pomocí 5 barev - na vn¥j²í kruºnici pou-
ºijeme kaºdou barvu práv¥ jednou a na vnit°ní kruºnici taktéº. Zjistíme, ºe analogicky
m·ºeme postupovat i u graf· GPG(10,1), GPG(15,1) atd. (viz obrázek 19 (a), (b)),
tedy obecn¥ graf·, které budou mít n = 5l, kde l ∈ N, jak udává následující tvrzení.

Tvrzení 49. Nech´ l je p°irozené £íslo a G = GPG(n, 1), kde n = 5l. Potom

χ2(G) =

{
4 pro l ≡ 0 (mod 4),

5 jinak.
(11)
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D·kaz. Nech´ G = GPG(n, 1) kde n = 5l, l ∈ N. Je-li l ≡ 0 (mod 4), pak podle
tvrzení 46 je χ2(G) = 4.

Nech´ tedy l 6≡ 0 (mod 4). Chceme ukázat, ºe na obarvení takových graf· je pot°eba
alespo¬ p¥t barev. D·kaz provedeme sporem. P°edpokládejme, ºe na obarvení grafu G
sta£í £ty°i barvy. (Poznamenejme je²t¥, ºe mén¥ neº £ty°mi barvami obarvení není
moºné na základ¥ triviální nerovnosti (1)). Ozna£me (analogicky jako v de�nici 45)
vrcholy vn¥j²í kruºnice u1, u2, . . . , un a vrcholy vnit°ní kruºnice v1, v2, . . . , vn tak, ºe
platí {ui, vi} ∈ H(G). Vezmeme si libovolný vrchol na vn¥j²í kruºnici, nap°íklad u1.
Tento vrchol spolu s vrcholy u2, v1 a v2 tvo°í kruºnici na £ty°ech vrcholech, tedy podle
tvrzení 4 jsou na obarvení pot°eba £ty°i barvy. Vrchol·m tedy p°i°adíme barvy nap°.
takto: c(u1) = 1, c(v1) = 2, c(u2) = 3 a c(v2) = 4.

Celý d·kaz je zaloºený na tzv. nuceném p°id¥lování barev. Pro kaºdý dal²í vrchol
uj, vj, kde j je pro konkrétní grafy dáno rovností (12), platí, ºe existuje práv¥ jedna
(z jiº pouºitých barev 1, 2, 3 a 4), kterou lze vrchol obarvit.

j =


3, 4, . . . , (n− 1) pro GPG(5l, 1), kde l ≡ 1 (mod 4),

3, 4, . . . , (n− 2) pro GPG(5l, 1), kde l ≡ 2 (mod 4),

3, 4, . . . , (n− 1) pro GPG(5l, 1), kde l ≡ 3 (mod 4).

(12)

Tedy získáme c(u3) = 2, c(v3) = 1, c(u4) = 4, c(v4) = 3 atd. Barvení grafu pomocí
£ty° barev je pak dáno rovnostmi (13) a (14), kde ov²em horní hranici indexu j udává
vý²e uvedená rovnost (12).

c(uj) =


4 pro j ≡ 0 (mod 4),

1 pro j ≡ 1 (mod 4),

3 pro j ≡ 2 (mod 4),

2 pro j ≡ 3 (mod 4).

(13)

c(vj) =


3 pro j ≡ 0 (mod 4),

2 pro j ≡ 1 (mod 4),

4 pro j ≡ 2 (mod 4),

1 pro j ≡ 3 (mod 4).

(14)

Z toho vyplývá, ºe pro grafy GPG(5l, 1), kde l ≡ 1 (mod 4) nebo l ≡ 3 (mod 4)

zbudou dva neobarvené vrcholy (un, vn) a pro grafy, kde l ≡ 2 (mod 4) zbudou £ty°i
neobarvené vrcholy (un−1, un, vn−1, vn). Pro v²echny tyto vrcholy platí, ºe jsou ve vzdá-
lenosti nejvý²e dva od vrchol· s barvami 1, 2, 3 a 4. Tedy na jejich obarvení musí být
pouºita dal²í barva. Coº je spor s p°edpokladem, ºe £ty°i barvy na 2-distan£ní obarvení
grafu G sta£í.
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Obrázek 19: Graf GPG(10,1) (a) a graf GPG(15,1) (b)

Jist¥ tedy χ2(G) ≥ 5. Pomocí p¥ti barev jiº umíme graf obarvit, viz obrázek 19,
a to tak, ºe vrcholy ui vn¥j²í kruºnice obarvíme podle rovnice (15) a vrcholy vi vnit°ní
kruºnice podle rovnosti (16), kde i = 1, 2 . . . , n.

c(ui) =



5 pro i ≡ 0 (mod 5),

1 pro i ≡ 1 (mod 5),

2 pro i ≡ 2 (mod 5),

3 pro i ≡ 3 (mod 5),

4 pro i ≡ 4 (mod 5).

(15)

c(vi) =



2 pro i ≡ 0 (mod 5),

3 pro i ≡ 1 (mod 5),

4 pro i ≡ 2 (mod 5),

5 pro i ≡ 3 (mod 5),

1 pro i ≡ 4 (mod 5).

(16)

Nyní chceme je²t¥ ukázat, ºe se jedná o 2-distan£ní barvení. Uvaºujeme tedy dva vr-
choly x a y se stejnou barvou. Jednou z moºností je, ºe oba vrcholy leºí na stejné kruºnici
(vn¥j²í nebo vnit°ní), pak se jejich indexy li²í o násobek £ísla 5 a tedy distG(x, y) ≥ 5.
Druhou moºností je, ºe jeden vrchol leºí na vn¥j²í a druhý na vnit°ní kruºnici. Pak se
podle rovností (15) a (16) jejich indexy li²í alespo¬ o 2, tedy distG(x, y) ≥ 3. Z toho
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plyne, ºe obarvení grafu G pomocí rovnic (15) a (16) je 2-distan£ním barvením, tedy
χ2(G) = 5.

�
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8 Záv¥r

V úvodu bakalá°ské práce jsme nade�novali pojmy 2-distan£ní barvení grafu
a 2-distan£ní chromatické £íslo grafu, a ukázali jsme hodnotu 2-distan£ního chroma-
tického £ísla pro základní t°ídy graf·, jako jsou cesty a kruºnice. Dále jsme de�novali
pojem seznamového 2-distan£ního barvení grafu a uvedli jsme, ºe 2-distan£ní barvení
je vlastn¥ speciálním p°ípadem seznamového 2-distan£ního barvení grafu. Díky tomu
platí nerovnost: χ2

`(G) ≥ χ2(G).
V bakalá°ské práci jsme si stanovili dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo vytvo°it p°e-

hled známých výsledk· týkajících se 2-distan£ního barvení p°edev²ím rovinných graf·
a p°ehledn¥ je ut°ídit do n¥kolika kapitol. Krom¥ 2-distan£ního barvení jsme se také
zabývali výsledky seznamového 2-distan£ního barvení, které s 2-distan£ním barvením
úzce souvisí. Tento cíl byl napln¥n v kapitolách 3 aº 6.

Kapitola 3, resp. 4 shrnuje horní omezení 2-distan£ního, resp. seznamového
2-distan£ního chromatického £ísla. V kapitole 5 resp. 6 se naopak zabýváme otázkou,
pro jaké grafy bude hodnota 2-distan£ního, resp. seznamového 2-distan£ního chroma-
tického £ísla rovna nejmen²í moºné hodnot¥ ∆(G) + 1.

Druhým cílem bakalá°ské práce bylo zkoumat 2-distan£ní barvení zobecn¥ných Pe-
tersenových graf·. Touto problematikou jsme se zabývali v kapitole 7. Nejprve jsme se
v¥novali zobecn¥ným Petersenovým graf·m s malým po£tem vrchol·. Na²li jsme jejich
p°ípustné 2-distan£ní barvení pomocí k barev, které jsme doloºili obrázkem. Dokázali
jsme, ºe k je minimální po£et barev nutných k 2-distan£nímu obarvení, tedy na²li jsme
hodnotu 2-distan£ního chromatického £ísla. Na záv¥r jsme, na základ¥ získaných po-
znatk· z barvení jednoduchých zobecn¥ných Petersenových graf·, zformulovali a doká-
zali £ty°i tvrzení, která udávají hodnotu 2-distan£ního chromatického £ísla pro libovoln¥
velké zobecn¥né Petersenovy grafy, které spl¬ují ur£itou podmínku.

V pr·b¥hu vytvá°ení bakalá°ské práce jsme zjistili, ºe byl vydán £lánek [41] s obdob-
nou tématikou - tedy 2-distan£ní barvení n¥kterých zobecn¥ných Petersenových graf·.
V té dob¥ jsme m¥li vytvo°enou podstatnou £ást této bakalá°ské práce, tedy jsme její
téma jiº nem¥nili.

Tato práce by se dala roz²í°it, nap°íklad zkoumáním seznamového 2-distan£ního
barvení zobecn¥ných Petersenových graf· a následným porovnáním výsledk· s výsledky
2-distan£ního barvení.
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