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101DoslovBohdan Zelinka: A jak to bylo dálTato kniha konèí rokem 1963 a tento letopoèet rozhodnì nebyl vybrán jentak náhodou. Ten rok je významnýmmezníkem v historii èeskoslovenské teoriegrafù. V èervnu 1963 se konalo první mezinárodní symposium o teorii grafùv Èeskoslovensku, a to ve Smolenicích. Od tohoto symposia se datuje prudkýrozvoj teorie grafù v na¹í zemi.Dovolím si být trochu osobní, proto¾e jsem mìl to ¹tìstí, ¾e jsem vstupovaldo matematického ¾ivota právì v té dobì a ¹»astnì jsem se chytil právì teoriegrafù. V roce 1961 jsem byl ve ètvrtém roèníku matematicko{fyzikální fakultyKarlovy univerzity a bylo tøeba, abych se zaèínal zamý¹let nad tím, jakou budupsát diplomovou práci. Se zájmem jsem tehdy nav¹tìvoval nepovinný semináøkoneèné projektivní geometrie, který vedl tehdy budoucí a dnes bývalý ministr¹kolství prof. Vopìnka. Pøi té pøíle¾itosti jsem se dovìdìl, ¾e nìco podobnéhojako koneèná projektivní geometrie je teorie grafù a z ní se dá dìlat diplomovápráce u profesora Fiedlera z Matematického ústavu ÈSAV. Do té doby jsemo teorii grafù vùbec nic nesly¹el a slovo þgrafÿ pro mne znamenalo pouze graffunkce. Nemìl jsem pøíli¹ rád matematické obory, v nich¾ þke ka¾dému " > 0existuje � > 0 takové, ¾e : : :ÿ. To, co se dnes nazývá diskrétní matematika(tehdy jsem tento výraz neznal), mì rozhodnì pøitahovalo více. Proto jsemskuteènì za¹el za prof. Fiedlerem. Dovìdìl jsem se, ¾e jsou pouze dvì knihy,z nich¾ lze teorii grafù studovat | jedna K}onigova v nìmèinì a druhá Bergeo-va ve francouz¹tinì. A K}onigova kniha se v Èeskoslovensku vyskytuje pouzeve dvou exempláøích. Oba jsou pod støechou staroslavného Klementina; jedenv Univerzitní knihovnì a druhý v Technické knihovnì. Také jsem ¾ádný z tìchtovýtiskù hned nedostal a zaèal jsem tedy s Bergem.Kdy¾ se mluví o významu Smolenic, zapomíná se nìkdy, ¾e byly sice prvnímmezinárodním symposiem o teorii grafù v na¹í zemi, ale dva roky pøed nimi,v èervnu 1961, u¾ byla tøídenní vnitrostátní konference v Liblicích; ta byla úpl-nì první. A mìl jsem to ¹tìstí | díky prof. Fiedlerovi | ¾e aspoò jeden denjsem mìl mo¾nost se konference úèastnit. Bylo to v zámku patøícím Èeskoslo-venské akademii vìd. Poprvé jsem byl tehdy v nìjakém zámku jinak ne¾ veskupinì turistù naslouchajících výkladu prùvodce. Tady se v zámku posloucha-ly pøedná¹ky, jedlo se i spalo (i kdy¾ zrovna já jsem tam nepøespával).Úèastniljsem se prvního dne, kdy se mluvilo o vlastní teorii; dal¹í dny byly vìnovány



102aplikacím. První pøedná¹ku mìl doktor Jiøí Sedláèek a vykládal v ní základyteorie grafù | v podstatì to, co bylo pozdìji obsahem jeho knihy. Sly¹el jsemtehdy poprvé èesky to, co jsem dosud studoval jen ve francouz¹tinì. Je¹tì bychse zmínil o tom, ¾e veliký dojem na mne | pouhého studenta | udìlaly kávové¹álky s nápisem ÈSAV.A pak u¾ pøi¹lo ono legendární symposium ve Smolenicích. To u¾ jsem bylna vojnì, ale do¹la mi pozvánka | nepochybnì zásluhou prof. Fiedlera. Proto-¾e ÈSAV byla institucí vá¾enou i mezi vojenskými pány, dostal jsem se tam bezpotí¾í. Bylo to také v zámku. Tentokrát patøil Slovenské akademii vìd, byl ho-nosnìj¹í a byl umístìn v krásné krajinì pod MalýmiKarpaty. A byli tam cizinci.Vidìt jakéhokoliv cizince, nejen matematika, bylo tehdy dost neobvyklé. Byloto pomìrnì nedlouho po zru¹ení zcela hermetického uzavøení hranic a cizineckýruch byl stále je¹tì velice omezený. Napøíklad Raku¹ané mohli nav¹tìvovat jenvymezenou ji¾ní èást Èeskoslovenska, která obsahovala Brno, Bratislavu a Èes-ké Budìjovice, ale nikoliv Prahu. A tady byli dokonce ze zámoøí Harary a Moon,z Anglie Nash{Williams. Byli tam i z Ruska Zykov a Kudrjavcev, z rùznýchèástí rozdìleného Nìmecka Dirac, Ringel a Sachs, z Rakouska Izbicki. Z Polskatam byl Mycielski, o nìm¾ se øíkalo, ¾e nejen¾e se zabývá teorií grafù, ale jei sám graf | pochází z hrabìcího rodu. A z Maïarska pøijeli Ádám a Gallaia také legendární postava nejen teorie grafù, ale svìtové matematiky vùbec |Pál Erd}os. O nìm jsem si z K}onigovy knihy pamatoval, ¾e dokázal Mengerovuvìtu pro nekoneèné grafy; na rozdíl od Pythagora, Gausse, Bolzana a ostatníchautorù významných matematických vìt jsem ho vidìl na vlastní oèi. A byli tamov¹em i mnozí významní èeskosloven¹tí matematikové.Také jsem tam mìl poprvé v ¾ivotì pøíle¾itost zapøedná¹et si na vìdeckékonferenci, a to hned na mezinárodní. Pøedná¹el jsem o autokomplementárníchgrafech, co¾ jsou grafy isomorfní se svými doplòky. Bohu¾el se zjistilo, ¾e tyté¾výsledky (pomìrnì krátce pøede mnou) získali nezávisle na sobì Ringel a Sachs,tak¾e má pøedná¹ka nebyla ani oti¹tìna ve sborníku symposia. Ale to se stává,a nejen zaèáteèníkùm.Podstatnou èástí symposia bylo zasedání vìnované neøe¹eným problémùm;pøedsedal mu právì Erd}os. Byl tam pøednesen i proslulý Zykovùv problém cha-rakterizovat grafyH té vlastnosti, ¾e existuje graf G, v nìm¾ okolí ka¾dého uzluindukuje podgraf isomorfní grafu H. Tento problém má je¹tì daleko do úplné-ho vyøe¹ení, ale podnítil ¹iroké zkoumání lokálních vlastností grafù. A i ostatníproblémy daly inspiraci mnohým (vèetnì mne) do dal¹í práce.A tak zaèal prudký rozvoj èeskoslovenské teorie grafù. Objevila se prvníèesky psaná uèebnice Jiøího Sedláèka a po ní dal¹í èeské a slovenské knihy.Následovaly dal¹í dvì konference ve Smolenicích, tentokrát jen vnitrostátní,v letech 1966 a 1969. A pak u¾ byl rozvoj tak rychlý, ¾e tøíletý interval byl pøíli¹krátký a kapacita smolenického zámku pøíli¹ malá. Zaèaly se konat konferenceka¾doroènì a na rùzných místech republiky. Jejich seznam je uveden v pøíloze.Pøibli¾nì po deseti letech se konala mezinárodní symposia | v letech 1974a 1982 v Praze, v roce 1990 v Prachaticích. A i na ostatních konferencích sezaèala vyskytovat i urèitá aspoò malámezinárodní úèast, zpravidla z Maïarska,z Polska èi z bývalé NDR.



103O teorii grafù se zaèalo pøedná¹et na vysokých ¹kolách; nejprve na mate-maticko{fyzikálních a pøírodovìdeckých fakultách univerzit a na Vysoké ¹koledopravy a spojov v ®ilinì, pozdìji i na dal¹ích. Pokud jde o samostatnou vìdec-kou práci, bylo by tì¾ké ji zde popisovat. Z mnoha zkoumaných témat uveïmejen grafy mnohostìnù, lokální vlastnosti grafù, Ramseyovu teorii, vzdálenostimezi grafy, grafy vícerozmìrných krychlí a slo¾itost grafových algoritmù. Èes-koslovensko se dostalo mezi pøední zemì v rozvoji bádání v teorii grafù.Spolupráce èeských a slovenských matematikù nezanikla ani po rozdìlenístátu. V tradici èeskoslovenských konferencí se pokraèuje konferencemi èesko{slovenskými a slovensko{èeskými. Na poslední èeskoslovenskou konferenci v Do-novaloch 1992 navázala èesko{slovenská konference v Janovì nad Nisou 1993;shodou okolnosti jsem se podílel na její organizaci. Nebylo tehdy je¹tì jasné, jakse budou provádìt výmìny èeských a slovenských penìz, a tak sloven¹tí úèast-níci pøijeli s balíky federálních desetikorun, které tehdy je¹tì platily v obourepublikách. A byli jsme rádi, ¾e pøijeli, ¾e jsme zase pohromadì. A tradicepokraèují dál. Je snaha, aby úèastníci z té druhé republiky nebyli pova¾ovániza cizince, i kdy¾ to tøeba v¾dy nepùjde; majitelé ubytovacích zaøízení je èastoza cizince pova¾ují a úètují jim cizineckou cenu.Doba od roku 1963 do dne¹ka byla velice plodná. Do budoucnosti si lzejen pøát, aby èeská a slovenská teorie grafù nadále vzkvétala. Vivat, crescat,oreat!Pøehled konferencí o teorii grafù v èeských zemích a naSlovenskuHvìzdièkou jsou oznaèena mezinárodní symposia.1961 Liblice 1982 Praha �1963 Smolenice � 1983 Zemplínská ©írava1966 Smolenice 1984 Koèovce1969 Smolenice 1985 Luhaèovice1970 Modra 1986 Raèkova dolina1971 Zlatá Idka 1987 Doma¾lice1972 ©tiøín 1988 Èertov1973 Staré Splavy 1989 Hrubá skála1974 Praha � 1990 Prachatice �1975 Brno 1991 Zemplínská ©írava1976 Smolenice 1992 Donovaly1977 Jeni¹ov 1993 Janov nad Nisou1978 Zemplínská ©írava 1994 Brno1979 Nová Ves u Bran¾e¾e 1995 Heråany1980 Pardubice 1996 Soláò1981 Jablonec nad Nisou
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