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Vybalancovaný úsek 
 

Souvislý úsek v posloupnosti celých čísel nazveme vybalancovaným úsekem, jestliže počet 
kladných a počet záporných čísel v úseku se sobě rovnají. 

Je dáno celé číslo N (1<=N<=1000) a posloupnost N celých čísel. Napište program, který určí 
délku maximálního vybalancovaného úseku v dané posloupnosti čísel. Při návrhu programu 
se zaměřte na dosažení co největší rychlosti výpočtu. 

Příklad: Pro N=10 a posloupnost čísel 8 6 4 7 -5 -3 2 0 -1 9 bude výsledkem číslo 7, neboť 
nejdelší vybalancovaný úsek 4 7 -5 -3 2 0 -1 (případně jiný stejně dlouhý vybalancovaný úsek 
7 -5 -3 2 0 -1 9) je tvořen sedmi čísly. 

Řešení: 

Daná posloupnost N čísel je tvořena čísly a1,a2,...,aN. Pro každé číslo ai můžeme určit hodnotu 
ei udávající, o kolik více bylo kladných čísel než záporných v počátečním úseku posloupnosti 
a1a2...ai. Pokud bylo v úseku a1a2...ai více záporných čísel, bude mít ei zápornou hodnotu. Pro 
každé pořadové číslo prvku i od 1 do N bude jistě platit nerovnost -i<=ei<=i. 

Každý vybalancovaný úsek posloupnosti apap+1...aq-1aq je charakterizován tím, že jeho krajní 
prvky ap-1, aq mají stejnou tuto e-hodnotu, tj. ep-1=eq. Pokud tedy určíme všechny hodnoty ei 
pro i od 1 do N, stačí mezi nimi nalézt dvojici stejných hodnot co nejvíce od sebe vzdálených. 
Jejich vzdálenost od sebe v posloupnosti pak přímo udává délku maximálního 
vybalancovaného úseku. Jestliže neexistuje žádná dvojice stejných hodnot ep-1=eq, jsou 
všechna čísla v posloupnosti kladná nebo všechna záporná a daná posloupnost tedy 
neobsahuje žádný vybalancovaný úsek. 

Výpočet hodnot ei pro všechna i od 1 do N je velmi snadný. Stačí jednou projít celou 
posloupností a za každé kladné, resp. záporné číslo přičíst k průběžně počítané hodnotě +1, 
resp. -1. Formálně zapsáno, položíme e0=0 a potom:  

 ei= ei-1+ 1 když ai>0 
 ei= ei-1 když ai=0 
 ei= ei-1- 1 když ai<0 

Na začátku výpočtu položíme X=0, Y=0 a F*0+=0. Postupně budeme číst čísla tvořící danou 
posloupnost a zpracovávat je. Po přečtení čísla ai nejprve spočítáme hodnotu ei podle výše 
uvedeného předpisu (na základě zaznamenané předchozí hodnoty ei-1). Jestliže ei<X, musí 
být nutně ei=X-1. Zmenšíme tedy X o 1 a zaznamenáme výskyt nové e-hodnoty F[X]=i. 
Podobně pro ei>Y zvětšíme Y o 1 a uložíme hodnotu F*Y+=i. Je-li ei z intervalu , stejná e-
hodnota byla již nalezena někdy dříve, a sice poprvé při zpracování prvku s pořadím F*ei]. To 
znamená, že nejdelší vybalancovaný úsek končící prvkem ai má délku i-F[ei]. Nyní zbývá jen 
porovnat tuto délku s průběžně ukládaným maximem z délek nalezených vybalancovaných 
úseků. 



Popsaný algoritmus je jistě konečný, jediný jeho cyklus se provádí pouze jednou pro každé 
číslo dané posloupnosti. Má tedy lineární časovou složitost. Správnost algoritmu vyplývá ze 
skutečnosti, že systematicky prozkoumáme maximální vybalancované úseky končící každým 
z prvků posloupnosti a z jejich délek vybereme maximum. 
 
program Vybalancovany_Usek; 

const MaxN=1000; 

var N:integer;            {počet čísel v posloupnosti} 

    A:integer;            {právě zpracovávané číslo} 

    E:integer;            {e-hodnota zpracovávaného čísla} 

    I:integer;            {pořadí zpracovávaného čísla} 

    X,Y:integer;          {meze rozsahu nalezených e-hodnot} 

    F:array[-MaxN..MaxN] of integer; 

              {indexy prvních výskytů jednotlivých e-hodnot} 

    Max:integer;          {délka max. vybalancovaného úseku} 

 

begin 

X:=0; Y:=0; 

F[0]:=0; 

E:=0; 

Max:=0; 

 

for I:=1 to N do 

  begin 

  read(A);                   {další zpracovávané číslo} 

  if A>0 then E:=E+1         {spočítání jeho e-hodnoty} 

  else if A<0 then E:=E-1; 

  if E<X then                {nová nejmenší e-hodnota} 

    begin X:=X-1; F[X]:=I end 

  else if E>Y then           {nová největší e-hodnota} 

    begin Y:=Y+1; F[Y]:=I end 

  else                       {další výskyt stejné e-hodnoty} 

    if I-F[E]>Max then Max:=I-F[E] 

  end; 

 

if Max=0 then 

  writeln('Vybalancovany usek neexistuje!') 

else 

  writeln('Delka maximalniho vybalancovaneho useku: ',Max) 

end. 

 

Nepostradatelné silnice 

V zemi je N měst označených čísly od 1 do N. Mezi městy je vybudována silniční síť. Každá 
silnice spojuje vždy dvojici měst. Všechny silnice jsou obousměrné. Mezi některými dvojicemi 
měst přímá silnice nevede, ale z každého města je možné dojet po silnicích do libovolného 
jiného města (třeba i více různými způsoby). Všechna případná křížení silnic mimo města jsou 
mimoúrovňová (pomocí mostů) a neumožňují vozidlům přejet z jedné silnice na druhou. 

Silnici nazveme nepostradatelnou, pokud by se jejím zničením úplně přerušilo silniční spojení 
mezi některou dvojicí měst. 



Napište program, který vyhledá a vypíše všechny nepostradatelné silnice. Vstupem 
programu je počet měst N a dále seznam všech silnic vedoucích mezi městy. Každá silnice je 
zadána dvojicí čísel měst, mezi nimiž vede. 

Řešení: 

Úloha je jednou z klasických úloh teorie grafů. Silniční síť představuje souvislý neorientovaný 
graf, v němž vrcholy grafu odpovídají městům a hrany grafu silnicím. Nepostradatelné silnice, 
tak jak jsou definovány v zadání úlohy, odpovídají v teorii grafů zvláštním hranám zvaným 
mosty. Úkolem tedy je nalézt v daném grafu všechny mosty. 

Algoritmus řešení je založen na procházení zadaným grafem do hloubky. Při procházení bude 
každý vrchol grafu navštíven právě jednou. Způsob procházení lze znázornit stromem. 
Kořenem stromu procházení je vrchol, z něhož bylo procházení zahájeno. Za kořen můžeme 
zvolit libovolný vrchol grafu. Bezprostředními následníky některého vrcholu V jsou všechny 
ty vrcholy, do nichž prohledávání z vrcholu V bezprostředně pokračovalo. Protože zadaný 
graf je souvislý, budou ve stromu procházení obsaženy všechny vrcholy původního grafu 
(města). Ze všech hran (silnic) budou ve stromě procházení obsaženy jen ty, které nás v 
průběhu procházení dovedly do nového, doposud nenavštíveného vrcholu. 

Představme si, že do stromu procházení dokreslíme zelenou barvou všechny zbývající hrany 
grafu. To jsou tedy takové, kterými průchod do hloubky nepokračoval. Jinak řečeno, v 
průběhu procházení tyto silnice vedly z právě procházeného města do jiného, již dříve 
navštíveného města. Doplněný strom tedy bude izomorfní s původním grafem. 

Nyní vyslovíme jedno pomocné tvrzení: Oba koncové vrcholy každé zelené hrany leží na téže 
větvi stromu procházení. 

K tomu, aby hrana byla mostem, je nutné a stačí, aby se jejím odstraněním oddělil podstrom 
ve stromu procházení, který nebude dostupný ani po některé zelené hraně. Podle 
předchozího tvrzení by takové spojení zelenou hranou muselo vést do vyšší vrstvy ve stromě 
procházení. 

Na základě provedených úvah již lze zformulovat algoritmus. Zadaný graf budeme procházet 
do hloubky, začít můžeme libovolným vrcholem (např. vrcholem číslo 1). Během procházení 
si budeme u každého vrcholu M pamatovat jeho hloubku ve stromě procházení HM. Kořen 
stromu procházení bude mít hloubku 0. Postupně během průchodu budeme pro každý 
procházený vrchol M určovat číslo ZM definované takto: ZM je minimum z HM a z hloubek 
koncových měst všech zelených silnic, které vycházejí z vrcholů v podstromu s kořenem M. 
ZM je tedy číslo nejvyšší hladiny ve stromě procházení, do které vede přímé spojení zelenou 
silnicí z nějakého města v podstromu s kořenem M. Přitom si všímáme jen hladin nad 
vrcholem M. Nastane-li pro některý vrchol M nerovnost ZM < HM, existuje zelená silnice, 
která spojuje podstrom s kořenem ve vrcholu M se zbytkem grafu. Je-li ZM = HM, je silnice, po 
níž jsme do M během procházení přišli, mostem. 

 



Sudý Nimm 

 
Na hromádce je připraven předem známý počet N zápalek, kde N je liché číslo. Dva hráči 
hrají hru, při které z hromádky střídavě odebírají zápalky. Hráč, který je na řadě, musí v 
jednom tahu odebrat 1, 2 nebo 3 zápalky. Hra skončí, když je celá hromádka zápalek 
rozebraná. Vyhrává ten hráč, který z hromádky celkově odebral sudý počet zápalek. 

a. Určete, pro jaké hodnoty N má při správné hře zajištěnu výhru ten hráč, který je 
právě na tahu. Jak musí během hry postupovat, aby této výhry dosáhl? Své tvrzení 
zdůvodněte. 

b. Řešte stejnou úlohu pro případ, že hráč smí v jednom tahu odebrat z hromádky 1, 2, 
3 nebo 4 zápalky. 

Řešení: 

a. Budeme systematicky zkoumat možnosti vítězného tahu v situacích s malým počtem 
zápalek zbývajících na hromádce. Přitom vždy musíme rozlišit, zda hráč, který je na 
tahu, dosud odebral sudý nebo lichý počet zápalek. Výsledky pozorování zapíšeme do 
přehledné tabulky. Čísla v tabulce udávají, jak vypadá správný vítězný tah. Pokud 
vítězný tah v dané pozici neexistuje, je v tabulce zapsána pomlčka. 

počet zápalek zbývajících na hromádce 
hráč na tahu již odebral 

sudý počet lichý počet 

1 - 1 

2 2 1 

3 2 3 

4 - 3 

5 1 - 

6 1 2 

7 3 2 

8 3 - 

9 - 1 

10 2 1 

11 2 3 

 
První tři řádky tabulky pro počty zápalek 1, 2 a 3 jsme získali prozkoumáním všech možností 
povoleného tahu. Další řádky tabulky již zaplňujeme mechanicky, vždy na základě znalosti tří 
bezprostředně předcházejících řádků. Hráč totiž může svým tahem odebrat 1, 2 nebo 3 
zápalky a tím se situace ve hře převede na situaci popsanou právě jedním ze tří 
předcházejících řádků. Vítězný tah existuje tehdy, jestliže přivede soupeře do situace, v níž 
on naopak žádný vítězný tah nemá (v tabulce je pomlčka). Při zaplňování tabulky využíváme 
skutečnost, že víme, zda soupeř dosud odebral sudý nebo lichý počet (to je dáno paritou 



našeho počtu zápalek a počtu zápalek zbývajících na hromádce, celkem všech zápalek je lichý 
počet). 

Po zaplnění 11 řádků tabulky zjistíme, že se hodnoty v tabulce začínají opakovat s periodou 
8. Vzhledem k tomu, že se zopakovaly tři po sobě jdoucí řádky (řádky 9, 10 a 11 jsou shodné 
s řádky 1, 2 a 3) a že každý další řádek tabulky sestrojujeme vždy pouze na základě tří 
bezprostředně předcházejících řádků, je v tuto chvíli jisté, že se obsah tabulky bude i nadále 
stále opakovat s periodou 8. 

Tím je úloha vyřešena a prvních 8 řádků uvedené tabulky obsahuje přehledně sepsanou 
vítěznou strategii naší hry. Hráč na tahu zjistí počet zbývajících zápalek modulo 8 a na 
základě této hodnoty a parity počtu zápalek, které již sám odebral, určí z tabulky, zda má 
zaručeno vítězství ve hře. Pokud ano, tabulka udává počet zápalek, kolik má odebrat. 

Počáteční počet všech zápalek N musí být lichý. Začínající hráč nemá zatím žádnou 
odebranou zápalku, tzn. má sudý počet (nula je sudé číslo). Z tabulky plyne, že na začátku hry 
má začínající hráč zaručeno vítězství při dodržení popsané vítězné strategie, je-li N tvaru 
8k+3, 8k+5 nebo 8k+7. Pokud je N tvaru 8k+1, začínající hráč s dobře hrajícím soupeřem 
prohraje. 

b. Úlohu řešíme zcela stejným způsobem jako úlohu a). Opět sestrojíme tabulku vítězné 
strategie: 

počet zápalek zbývajících na hromádce 
hráč na tahu již odebral 

sudý počet lichý počet 

1 - 1 

2 2 1 

3 2 3 

4 4 3 

5 4 - 

6 1 - 

7 - 1 

8 2 1 

9 2 3 

10 4 3 

 
Řádky se v tomto případě začínají opakovat s periodou délky 6. Ověřili jsme zopakovaní čtyř 
po sobě jdoucích řádků (řádky 7, 8, 9 a 10 jsou shodné s řádky 1, 2, 3 a 4), neboť každý řádek 
závisí pouze na čtyřech svých předchůdcích. Stejnou úvahou jako v úloze a) z toho plyne, že 
prvních 6 řádků zde uvedené tabulky obsahuje úplnou vítěznou strategii hry. 



Hráč začínající hru má zajištěno vítězství při dodržení popsané vítězné strategie, je-li 
počáteční počet zápalek N tvaru 6k+3 nebo 6k+5. Pokud je N tvaru 6k+1, začínající hráč s 
dobře hrajícím soupeřem prohraje. 

 

 

K-hladký úsek 

Souvislý úsek v posloupnosti celých čísel nazveme K-hladkým úsekem, jestliže se libovolná 
dvojice čísel, která do něj patří, liší nejvýše o K. 

Jsou dána dvě kladná celá čísla N, K a posloupnost N celých čísel. Napište program, který určí 
délku maximálního K-hladkého úseku v dané posloupnosti čísel. Počet čísel N není předem 
shora omezen a může být velmi vysoký, naproti tomu hodnota K je rovna nejvýše 10. Při 
návrhu programu se zaměřte na dosažení co největší rychlosti výpočtu. 

Příklad: Pro N=10, K=2 a posloupnost čísel 2 1 2 3 3 4 3 4 6 4 bude výsledkem číslo 6, neboť 
nejdelší 2-hladký úsek 2 3 3 4 3 4 je tvořen šesti čísly (další 2-hladké úseky, např. 2 1 2 3 3 
nebo 4 6 4, jsou kratší). 

Řešení: 

V zadání úlohy je stanoveno, že neznáme žádné předběžné omezení hodnoty N a že N může 
být vysoké. Tato skutečnost nám zakazuje použít v řešení úlohy pole, do něhož bychom si 
uložili všechna čísla posloupnosti. Podobné pole by také bylo naprosto zbytečné, k vyřešení 
úlohy nám bude stačit paměťový prostor úměrný hodnotě K (nezávislý na N), tzn. vzhledem k 
uvedenému omezení přípustných hodnot K vlastně prostor konstantní velikosti. Optimální 
algoritmus řešení, který zde uvedeme, má lineární časovou složitost. Lepší řešení nemůže 
existovat, neboť každé z daných N čísel je třeba jednou přečíst a zpracovat. 

Postup řešení úlohy je následující. Postupně budeme číst za vstupu jednotlivá čísla tvořící 
zadanou posloupnost a budeme je vyhodnocovat takovým způsobem, aby ve vhodně 
zvolené sadě pomocných proměnných byly stále aktuálně uloženy správné údaje 
charakterizující již přečtenou část vstupní posloupnosti čísel. Důležité je průběžně si udržovat 
informace o právě zkoumaném K-hladkém úseku: kde začíná, jaké hodnoty čísel obsahuje a 
hlavně, na kterém místě v posloupnosti se naposledy vyskytla každá z těchto hodnot. Pro 
uložení poslední uvedené informace potřebujeme pole velikosti K+1, neboť každý K-hladký 
úsek může obsahovat nejvýše K+1 různých hodnot. Údaje z tohoto pole jsou důležité proto, 
že se K-hladké úseky mohou částečně překrývat. Při ukončení zkoumaného úseku potom 
můžeme určit, kde začíná další K-hladký úsek, aniž by bylo třeba nějak se vracet v dané 
posloupnosti čísel. Evidence potřebných údajů může být následující: 

 CISLO - právě přečtené číslo 
 INDEX - pořadové číslo právě přečteného čísla 
 HLADKY - pořadové číslo, kde začíná právě sledovaný K-hladký úsek 



 MINHODNOTA - minimální hodnota čísel tvořících právě sledovaný K-hladký úsek 
 MAXHODNOTA - maximální hodnota čísel tvořících právě sledovaný K-hladký úsek 
 MAXUSEK - délka maximálního dosud nalezeného K-hladkého úseku 
 POSLEDNI - pole indexované od 0 do K, které obsahuje pořadová čísla posledních 

výskytů všech hodnot obsažených v právě sledovaném K-hladkém úseku: 
o POSLEDNI[0] = poslední výskyt hodnoty MINHODNOTA 
o POSLEDNI[MAXHODNOTA-MINHODNOTA] = poslední výskyt hodnoty 

MAXHODNOTA 
o POSLEDNI[X-MINHODNOTA] = poslední výskyt hodnoty X 

Na začátku výpočtu přečteme první číslo posloupnosti a dosadíme do proměnných vhodné 
počáteční hodnoty odpovídající tomu, že zatím známe první hladký úsek délky 1 tvořený 
prvním číslem posloupnosti. Po přečtení každého dalšího čísla posloupnosti jsme schopni s 
využitím zaznamenaných údajů aktualizovat hodnoty všech zde uvedených proměnných. Po 
zpracování všech N čísel bude výsledek uložen v proměnné MAXUSEK. Způsob zpracování 
každého čísla je již zřejmý z programu, kde jsou uvedeny vysvětlující komentáře. 

 

Rozdělení měst 
 
V zemi je N měst označených čísly od 1 do N. Mezi městy je vybudována silniční síť. Každá 
silnice spojuje vždy dvojici měst. Všechny silnice jsou obousměrné. Mezi některými dvojicemi 
měst přímá silnice nevede, ale z každého města je možné dojet po silnicích do libovolného 
jiného města (třeba i více různými způsoby). Všechna případná křížení silnic mimo města jsou 
mimoúrovňová (pomocí mostů) a neumožňují vozidlům přejet z jedné silnice na druhou. 

Napište program, který určí, zda je možné rozdělit města do dvou skupin tak, aby každá 
dvojice měst patřících do stejné skupiny byla spojena přímou silnicí (tzn. uvnitř každé skupiny 
vede přímá silnice mezi každými dvěma městy). Nezáleží přitom na velikosti jednotlivých 
skupin (jedna ze skupin může být případně i prázdná), ale každé město musí být do některé 
skupiny zařazeno. 

Vstupem programu je počet měst N a dále seznam všech silnic vedoucích mezi městy. Každá 
silnice je zadána dvojicí čísel měst, mezi nimiž vede. 

Řešení: 

Silniční síť představuje souvislý neorientovaný graf, v němž vrcholy grafu odpovídají městům 

a hrany grafu silnicím. Úkolem je zjistit, zda je doplněk daného grafu bipartitní. 

Celý proces rozdělování měst do skupin zahájíme tím, že jedno libovolné město (zde město s 
číslem 1) obarvíme barvou 1. Města, do kterých z tohoto města nevede přímá silnice, nesmí 
podle zadání patřit do stejné skupiny. Obarvíme je proto barvou -1. Podobně postupujeme 
stále dál. Obecně platí, že bylo-li nějaké město zařazeno do jedné ze skupin, musí být 
všechna města, která s ním nejsou spojena přímou silnicí, zařazena do opačné skupiny. 
Přitom musíme průběžně kontrolovat, zda nedojde ke konfliktu. Konflikt nastane tehdy, 
potřebujeme-li nějaké již obarvené město obarvit opačnou barvou. V takovém případě 
rozdělení měst do skupin neexistuje a výpočet ihned ukončíme. Jinak pokračujeme v 



obarvování měst tak dlouho, dokud jsme nuceni obarvovat další města (vlastně jako 
důsledek počátečního obarvení prvního města). Jestliže se tento proces zastaví a přitom 
ještě existují neobarvená města, můžeme jedno libovolné z nich (zde to s nejmenším číslem) 
obarvit libovolnou barvou (zde barvou 1) a pokračujeme pak v obarvování stejným 
způsobem. Celé rozdělování měst skončí ve chvíli, kdy jsou všechna města obarvena a 
zkontrolována, zda jejich obarvení nezpůsobuje žádný konflikt (obarvení měst pak určuje 
jedno možné rozdělení měst do skupin) nebo když při obarvování dojde ke konfliktu 
(rozdělení měst v takovém případě neexistuje). 

Pro efektivní naprogramování uvedeného postupu je důležitá vhodná volba datových 
struktur. Informace o existujících silnicích uložíme do čtvercového pole A logických hodnot 
velikosti N x N (tj. vytvoříme matici sousednosti zkoumaného grafu). Pro evidenci obarvení 
měst, tj. zařazení měst do skupin, použijeme jednorozměrné pole Barva indexované čísly 
měst od 1 do N. Neobarvená města budou mít v tomto poli přiřazenu hodnotu 0, obarvená 
pak hodnotu 1 nebo -1 podle zvolené barvy. Dále potřebujeme udržovat si seznam čísel 
měst, která jsme již obarvili, ale dosud jsme nezajistili, aby města, do kterých nevede přímá 
silnice, patřila do opačné skupiny. Pro uložení tohoto seznamu použijeme jednorozměrné 
pole Seznam o N prvcích. 

Z uvedeného postupu již plyne správnost algoritmu. Postupem obarvování je zajištěno, že se 
nikdy nemohou dostat do téže skupiny dvě města, mezi nimiž nevede přímá silnice. Pokud 
tedy nalezneme bez konfliktu obarvení všech měst, určuje toto obarvení správné rozdělení 
měst do skupin. Naopak, konflikt nastane jedině ve chvíli, kdy by již obarvené město mělo 
být zařazeno do opačné skupiny, než kam bylo dříve zařazeno, tj. když rozdělení měst do 
skupin neexistuje. Konečnost výpočtu je dána tím, že v každém kroku je obarveno jedno 
město. Počet kroků výpočtu je tedy roven nejvýše počtu všech měst N. Odtud plyne, že 
časová složitost algoritmu je úměrná N2, neboť každý krok výpočtu představuje provedení 
řádově N operací (jeden průchod přes všech N měst).  
 

program Rozdeleni_Mest; 

 

const MaxN=100;                 {maximální možný počet měst} 

 

var A:array[1..MaxN,1..MaxN] of Boolean;     {matice silnic} 

    Barva:array[1..MaxN] of -1..1;          {rozdělení měst} 

    Seznam:array[1..MaxN] of 1..MaxN; {pracovní seznam měst} 

    Posledni:0..MaxN;      {index posledního prvku seznamu} 

    N:integer;             {počet měst} 

    Zarazena:integer;      {počet měst zařazených do skupin} 

    Konflikt:Boolean;      {města nelze rozdělit} 

    I,J:integer; 

 

begin 

{Vstup dat:} 

write('Počet měst: '); 

readln(N); 

for I:=1 to N do 

  begin 

  for J:=1 to N do A[I,J]:=false; 

  Barva[I]:=0 

  end; 

write('Seznam všech silnic'); 

writeln(' - každá je zadána dvojicí čísel měst ODKUD a KAM vede:'); 



while not eof do 

  begin 

  read(I,J); 

  A[I,J]:=true; A[J,I]:=true 

  end; 

 

{Rozdělování měst:} 

Seznam[1]:=1;   {výchozí město} 

Posledni:=1;    {v seznamu zařazených je zatím samo} 

Barva[1]:=1;    {zařazeno do skupiny 1} 

Zarazena:=1;    {jedno město je zařazeno} 

Konflikt:=false; 

while (Posledni>0) and not Konflikt do 

  begin 

  I:=Seznam[Posledni]; 

  Posledni:=Posledni-1; 

  for J:=1 to N do 

    if (J<>I) and not A[I,J] then 

      if Barva[J]=Barva[I] then 

        Konflikt:=true 

      else if Barva[J]=0 then 

        begin 

        Barva[J]:=-Barva[I]; 

        Posledni:=Posledni+1; 

        Seznam[Posledni]:=J; 

        Zarazena:=Zarazena+1 

        end; 

  if (Posledni=0) and (not Konflikt) and (Zarazena<N) then 

    begin 

    {libovolné dosud nezařazené město můžeme zařadit 

     do kterékoliv skupiny -> první dosud nezařazené 

     dáme do skupiny 1} 

    J:=1; 

    while Barva[J]<>0 do J:=J+1; 

    Seznam[1]:=J;        {nově zařazené město} 

    Posledni:=1;         {v seznamu zařazených je nyní samo} 

    Barva[J]:=1;         {zařazeno do skupiny 1} 

    Zarazena:=Zarazena+1;    {další město je zařazeno} 

    end 

  end; 

 

{Vyhodnocení procesu rozdělování měst:} 

if Konflikt then 

  writeln('Rozdělení měst do dvou skupin neexistuje.') 

else 

  begin 

  writeln('Rozdělení měst do dvou skupin je možné.'); 

  writeln('Jedno takové přípustné rozdělení vypadá takto:'); 

  write('1.skupina:'); 

  for I:=1 to N do 

    if Barva[I]=1 then write(I:3); 

  writeln; 

  write('2.skupina:'); 

  for I:=1 to N do 

    if Barva[I]=-1 then write(I:3); 

  writeln 

  end 

end. 

 
 



Nimm 2K & 3K 

 
Na hromádce je připraven předem známý počet N zápalek. Dva hráči hrají hru, při které z 
hromádky střídavě odebírají zápalky. Hráč, který je na řadě, musí v jednom tahu odebrat 
takový počet zápalek, který je celočíselnou mocninou dvou (tzn. lze ho vyjádřit ve tvaru 2K 

pro vhodné celé nezáporné číslo K). Vyhrává ten hráč, který vezme z hromádky poslední 
zápalku. 

a. Určete, pro jaké hodnoty N má při správné hře zajištěnu výhru ten hráč, který je 
právě na tahu. Jak musí během hry postupovat, aby této výhry dosáhl? Své tvrzení 
zdůvodněte. 

b. Řešte stejnou úlohu pro případ, že počet zápalek odebíraných v jednom tahu musí 
být tvaru 3K pro nějaké celé nezáporné číslo K. 

Řešení: 

a. Nejprve se pokusíme hlouběji proniknout do průběhu uvedené hry tím, že budeme 
sledovat situaci pro malé počty zápalek zbývající na hromádce: 

 zbývá 0 hráč na tahu prohrává 
 zbývá 1 hráč na tahu vyhrává (vezme 1) 
 zbývá 2 hráč na tahu vyhrává (vezme 2) 
 zbývá 3 hráč na tahu prohrává (odebráním 1 nebo 2 se soupeř dostane do pozice s 

vyhrávajícím tahem) 
 zbývá 4 hráč na tahu vyhrává (vezme 1 nebo 4) 
 zbývá 5 hráč na tahu vyhrává (vezme 2) 
 zbývá 6 hráč na tahu prohrává (odebráním 1, 2 nebo 4 se soupeř dostane do pozice s 

vyhrávajícím tahem) 

Po vyšetření dalších pozic zjistíme, že vyhrané a prohrané pozice se pravidelně opakují (s 
periodou délky 3). Na základě provedeného rozboru hry můžeme vyslovit následující 
hypotézu. Je-li počet zápalek na hromádce N tvaru 3k, začínající hráč nemůže proti dobrému 
soupeři vyhrát. Pro ostatní hodnoty N má naopak začínající hráč jisté vítězství, bude-li se 
držet vítězné strategie. Pro N tvaru 3k+1 bude brát 1 zápalku, pro N tvaru 3k+2 vezme 2 
zápalky. 

Naopak, pro počáteční počet zápalek N tvaru 3k vede jakýkoliv tah začínajícího hráče do 
pozice, v níž není počet zápalek zbývajících na hromádce dělitelný třemi. Bude-li se pak náš 
soupeř držet uvedené strategie, má jisté vítězství ve hře. 

b. Úlohu můžeme řešit zcela analogicky jako úlohu a). Místo postupného zkoumání 
jednotlivých hodnot N je ovšem lepší nejprve se trochu zamyslet nad paritou (tj. 
sudostí resp. lichostí) počtu zápalek na hromádce. V jednom tahu se odebírá pokaždé 
počet zápalek, který je mocninou tří, tedy vždy lichý počet. Po každém tahu jednoho z 
hráčů se tudíž změní parita počtu zápalek zbývajících na hromádce. Po konečně 
mnoha tazích se hromádka zcela vyprázdní. Tohoto vítězného stavu dosáhne určitě 
ten hráč, který je na tahu vždy, když zbývá na hromádce lichý počet zápalek. Odtud již 



plyne následující závěr: Je-li počáteční počet zápalek lichý, hru vyhraje začínající hráč, 
při sudém počtu naopak zvítězí ten hráč, který hru nezahajuje. Přitom vůbec nezáleží 
na tom, jaké počty zápalek hráči ve svých tazích odebírají. 

 
 
 
 

Lampy 
 
Veřejná prostranství ve městě jsou osvětlena N pouličními lampami. Každá z lamp má 
jednoznačně přiřazeno číslo od 1 do N. K zapínání a vypínání veřejného osvětlení slouží v 
řídicím středisku M přepínačů. Každý z přepínačů přepne najednou několik lamp. Přepnout 
lampu znamená zapnout ji, pokud zrovna nesvítí, a vypnout ji, jestliže momentálně svítí. 
Přepínač číslo i přepíná všechny lampy s čísly od ai do bi, tzn. lampy s čísly ležícími v 
uvedeném intervalu. Můžete předpokládat, že 0<m<100, 0=""><n<100.> 

Úloha 

Napište program, který zjistí, zda je možné zapnout pomocí přepínačů v řídicím středisku 
všechny lampy, jsou-li na začátku všechny lampy vypnuté. 

Vstupní soubor 

Vstupní soubor obsahuje několik zadání. První řádek vstupního souboru je tvořen jediným 
číslem, které udává počet zadání v souboru. Pro každé zadání obsahuje vstupní soubor blok 
údajů v tomto tvaru: Na prvním řádku bloku jsou uvedena čísla N a M, kde N je počet lamp 
ve městě a M je počet přepínačů v řídicím středisku. Dalších M řádků obsahuje pro jednotlivé 
přepínače vždy dvojici čísel ai, bi(pro každý přepínač interval čísel lamp, které se pomocí 
něho přepnou). Jednotlivé bloky údajů jsou ve vstupním souboru odděleny vždy jedním 
prázdným řádkem. 

Výstupní soubor 

Pro každé zadání obsažené ve vstupním souboru obsahuje výstupní soubor jeden řádek s 
jednou z následujících zpráv: 

 Lze - pokud je možné rozsvítit všechny lampy pomocí přepínačů v řídicím středisku 
 Nelze - jestliže to není možné 

Řešení: 

Budeme nejprve řešit trochu obecnější úlohu: předpokládejme, že na začátku nemusí být 
všechny lampy vypnuté. Stav lamp si budeme pamatovat v poli l, kde l*i+=true, pokud je i-tá 
lampa zapnutá a l*i+=false, jestliže je vypnutá. Řešením této úlohy budeme rozumět takovou 
podmnožinu přepínačů, že pokud je všechny přepneme, všechny lampy budou zapnuté. 
Pokud N=0, řešením úlohy je zřejmě prázdná množina. Nechť tedy N>0. Mohou nastat dva 
případy: 

l[1]=false 



Jestliže žádný interval nezačíná lampou 1, úloha zjevně nemá řešení. V opačném případě 
najdeme nejkratší interval, který začíná lampou 1 (nechť jeho konec je b). Změníme všechna 
l*i+ z tohoto intervalu na opačná a všem intervalům, které začínají lampou 1, změníme 
začátek na b+1 (intervaly, které se tím stanou prázdnými, už dále neuvažujeme). Dostáváme 
tak novou úlohu pro lampy 2,3,...,N, která má řešení právě tehdy, má-li řešení původní úloha. 

Naopak, nechť naše původní úloha má řešení R. Počet intervalů z R, které obsahují lampu 1, 
je jistě lichý. Když všem těmto intervalům změníme začátek na b+1 a vyhodíme intervaly 
nulové délky, dostaneme řešení změněné úlohy. 

l[1]=true 

Protože lampa 1 už svítí, není třeba, aby se dala nějakým přepínačem přepnout. Jestliže 
neexistuje interval, který začíná lampou 1, úloha má řešení právě tehdy, má-li řešení úloha 
pro lampy 2,3,...,N a stejnou množinu intervalů. Pokud existuje interval, který začíná lampou 
1, opět z nich vezmeme nejkratší, změníme začátky intervalů stejně jako v předchozím 
případě, ale neměníme hodnoty pole l. Takováto pozměněná úloha má opět řešení právě 
tehdy, když má řešení původní úloha. 

Naším úkolem však není nalézt řešení, ale pouze zjistit, zda nějaké řešení existuje. Je proto 
třeba na začátku nastavit všechny prvky pole l na false a podle uvedených úvah postupovat 
od první lampy až do poslední, přičemž modifikujeme pole l a začátky příslušných intervalů. 
Dostáváme tak algoritmus s časovou složitostí O(NM) a paměťovou O(N+M).  
 

program Lampy; 

  const maxn=100; maxm=100; 

  var l:array[1..maxn] of boolean; 

                                 {l[i]=true ... i-tá lampa svítí} 

      a,b:array[1..maxm] of integer;                  {intervaly} 

      n,m:integer; 

      uloh,u:integer; 

      i,j,min,mini:integer; 

      ok:boolean; 

      fin,fout:text; 

begin 

  assign(fin,'lampy.in'); reset(fin); 

  assign(fout,'lampy.out'); rewrite(fout); 

  readln(fin,uloh); 

 

  for u:=1 to uloh do begin 

 

    readln(fin,n,m);                             {načtení vstupu} 

    for i:=1 to m do 

      readln(fin,a[i],b[i]); 

 

    for i:=1 to n do                             {"vypnutí" lamp} 

      l[i]:=false; 

 

    i:=1;                             {cyklus přes všechny lampy} 

    ok:=true; 

    repeat 

 

      min:=n+1;  mini:=0; 

                     {hledáme nejkratší interval se začátkem v i} 

      for j:=1 to m do 



        if (a[j]=i) and (b[j]<min) then begin 

          mini:=j; min:=b[j]; 

        end; 

 

      if mini=0 then begin 

                            {nenašel se interval se začátkem v i} 

        if not l[i] then ok:=false 

      end 

      else begin 

 

        if not l[i] then            {je-li třeba, přepneme lampy} 

          for j:=i to min do 

            l[j]:= not l[j]; 

 

        j:=1;            {změníme začátky intervalů z i na min+1} 

        while j<=m do begin 

          if a[j]=i then a[j]:=min+1; 

          if a[j]>b[j] then begin 

                             {prázdný interval - vyhodíme z pole} 

            a[j]:=a[m]; 

            b[j]:=b[m]; 

            dec(m); 

          end 

          else inc(j); 

        end; 

      end; 

 

      inc(i); 

    until not ok or (i>n); 

 

    if ok then                                   {výpis výsledku} 

      writeln(fout,'Lze') 

    else 

      writeln(fout,'Nelze'); 

  end; 

  close(fin); close(fout); 

end. 

 
 

Manhatan 

 
Ve městě Manhatan vedou všechny ulice buď ze severu na jih, nebo ze západu na východ. 
Předpokládejte, že se ulice táhnou oběma směry dostatečně daleko. V průsečíku každých 
dvou ulic různých směrů je křižovatka. 

Křižovatku označíme dvojicí čísel (i,j), jestliže se jedná o křižovatku v pořadí i-té 
západovýchodní ulice počítáno ze severu a j-té severojižní ulice počítáno od západu. 
Křižovatky jsou tedy očíslovány od (1,1) do (M,N), kde M je počet západovýchodních ulic a N 
je počet severojižních ulic. Můžete předpokládat, že 0<m<100, 
0=""><n<100.></n<100.></m<100,> 

Na některých křižovatkách se pracuje na opravě vozovky, a proto přes ně není možné přejet. 
Na křižovatkách (1,1) a (M,N) se nepracuje. 

Arpád vyjíždí každé ráno z křižovatky (1,1) a potřebuje se dostat do firmy, která sídlí na 
opačném konci města, tzn. na křižovatce (M,N). 



Úloha 

Napište program, který zjistí, kolika různými cestami se může Arpád dostat do své firmy, 
jestliže pojede vždy jen ve směru na jih nebo na východ. Program dále vypíše nejmenší počet 
křižovatek, přes které se může takovouto cestou do firmy dostat (včetně křižovatek (1,1) a 
(M,N)). 
 

Řešení: 

Je důležité uvědomit si, že můžeme jít jen směrem na východ nebo na jih. Abychom se 
dostali z křižovatky (1,1) na křižovatku (M,N), musíme přejít o M-1 ulic na jih a o N-1 ulic na 
východ. Je jedno, v jakém pořadí střídáme směry, počet křižovatek, kterými projdeme, je 
vždy M+N-1. 

Počet různých cest také spočítáme jednoduše. Označme a*i,j+ počet různých cest z (1,1) do 
(i,j). Pokud se křižovatka (i,j) opravuje, položíme a*i,j+=0. Na libovolnou křižovatku ležící na 
východozápadní ulici číslo 1 (t.j. na nejsevernější ulici) se můžeme dostat nejvýše jedním 
způsobem, a to tak, že půjdeme stále na východ. Jestliže se však opravuje vozovka někde 
mezi touto křižovatkou a křižovatkou (1,1), nemůžeme se tam dostat vůbec. Totéž platí i pro 
severojižní ulici číslo 1. 

Uvažujme nyní křižovatku (i,j), kde i,j>1 a tato křižovatka se neopravuje. Na tuto křižovatku 
můžeme přijít buď z křižovatky (i-1,j), nebo z křižovatky (i,j-1). Jestliže tedy známe hodnoty 
a[i-1,j] a a[i,j-1], pak a[i,j]=a[i-1,j]+a[i,j-1+. Na základě této úvahy můžeme sestrojit 
algoritmus, který bude postupně po řádcích vyplňovat pole a. Nakonec budeme mít v a*M,N+ 
počet různých cest z (1,1) do (M,N). Je-li tento počet roven 0, žádná taková cesta neexistuje. 

Vzhledem k tomu, že musíme vyplnit celou tabulku velikosti MxN a pro výpočet hodnoty 
každého políčka vykonáme konstantní počet operací, časová složitost algoritmu je O(MN).  
 

program Manhatan; 

  const max=100; 

  var a:array[1..max,1..max] of integer;     {počet možných cest} 

      o:array[1..max,1..max] of boolean;        {kde se opravuje} 

      m,n,k:integer; 

      i,j,x,y:integer; 

      uloh,u:integer; 

      fin,fout:text; 

 

begin 

  assign(fin,'manhatan.in'); reset(fin); 

  assign(fout,'manhatan.out'); rewrite(fout); 

  readln(fin,uloh); 

  for u:=1 to uloh do begin 

    readln(fin,m,n);                             {načtení vstupu} 

    readln(fin,k); 

    for i:=1 to m do 

      for j:=1 to n do 

        o[i,j]:=false; 

    for i:=1 to k do begin 

      readln(fin,y,x); 

      o[y,x]:=true; 

    end; 



 

    a[1,1]:=1;                           {vypočítá okraje pole a} 

    for i:=2 to m do 

      if o[i,1] then a[i,1]:=0 

                else a[i,1]:=a[i-1,1]; 

    for i:=2 to n do 

      if o[1,i] then a[1,i]:=0 

                else a[1,i]:=a[1,i-1]; 

 

    for i:=2 to m do                    {vypočítá vnitřek pole a} 

      for j:=2 to n do begin 

        if o[i,j] then a[i,j]:=0 

                  else a[i,j]:=a[i-1,j]+a[i,j-1]; 

      end; 

 

    if a[m,n]=0 then                             {výpis výsledku} 

      writeln(fout,'Cesta neexistuje') 

    else 

      writeln(fout,a[m,n],' ',m+n-1); 

  end; 

  close(fin); 

  close(fout); 

end. 

 

Trojúhelníková síť 
 
Trojúhelníková síť se skládá z rovnostranných trojúhelníků jednotkové velikosti. Soustavu 
souřadnic si nyní trochu pozměníme: x-ová osa bude orientována stejně, jako jsme zvyklí z 
kartézské soustavy souřadnic, y-ová osa svírá s x-ovou 60stupňový úhel. Například vrcholy 
jednoho z jednotkových trojúhelníků mají souřadnice (0,0), (1,0), (0,1). 

V této síti zadáme N-úhelník - jeho vrcholy leží ve vrcholech sítě, jsou navzájem různé, 
přičemž každé dva sousední vrcholy v N-úhelníku mají �jednotkovou vzdálenost�. N-úhelník 
je zadán na vstupu tak, že první řádek vstupu obsahuje číslo N a dalších N řádků obsahuje 
souřadnice vrcholů, přičemž tyto vrcholy jsou zadány postupně po obvodu. 

Řešení: 

Uvažujme v naší soustavě souřadnic pás trojúhelníků, který je vymezen x-ovými 
souřadnicemi x a x+1. Vezmeme průnik tohoto pásu s hranicí našeho n-úhelníka. Každé 
hraně n-úhelníka uvnitř pásu přiřadíme směr podle toho, v jakém pořadí byly zadány její 
krajní body. Dostaneme tak soustavu hran jednotkové délky, přičemž: 

 Počet hran je sudý (pokud projdeme přes tento pás doprava, potom abychom n-
úhelník uzavřeli, musíme přes tento pás přejít také doleva a naopak). 

 Je-li směr některé hrany doleva, směr nejbližší nižší a vyšší hrany je doprava a 
naopak. 

 Nejvyšší a nejnižší hrana vede ve všech pásech (tzn. pro všechna x) stejným směrem, 
přičemž nejvyšší hrana vede opačným směrem než nejnižší hrana. 

Plocha průniku pásu a našeho n-úhelníka je zřejmě rovna součtu ploch ohraničených nejvyšší 
hranou a druhou nejvyšší hranou, třetí a čtvrtou nejvyšší hranou, ... , druhou a první nejnižší 



hranou. Předpokládejme nyní, že nejnižší hrana vede doleva. Potom plochu průniku n-
úhelníka a našeho pásu spočítáme tak, že plochu v pásu "pod" hranou vedoucí doprava vždy 
přičítáme a plochu "pod" hranou vedoucí doleva odčítáme. 
Co se stane, jestliže byla orientace hran opačná, než jsme předpokládali? Potom dostaneme 
záporné číslo a jeho absolutní hodnota je rovna ploše n-úhelníka. 
Časová složitost algoritmu je O(n), paměťová O(1) 
 
 

program sit; 

var n,xs,ys,x0,y0,xn,yn,x,y,plocha,i:integer; 

begin 

 readln(n);        {počet bodů} 

 readln(xs,ys);    {první bod} 

 x0:=xs;y0:=ys;    {uschovat první bod} 

 plocha:=0; 

 for i:=1 to n do begin 

  if i=n then begin xn:=x0;yn:=y0 end   {zakončit n-úhelník} 

         else readln(xn,yn);            {načíst další bod} 

  x:=xn-xs;y:=yn-ys;                    {x,y jsou relativní souř.} 

  case x of 

   -1: plocha:=plocha-2*ys-y;           {vlevo -> odčítat} 

    1: plocha:=plocha+2*ys+y;           {vpravo -> přičítat} 

  end; 

  xs:=xn;ys:=yn; 

 end; 

 writeln(abs(plocha)); 

end. 

 

Hra s kamínky 
 
Hracím plánem je pás políček očíslovaných zleva doprava čísly 0, 1, 2, ... Na některých 
políčkách hracího plánu leží kamínek, celkový počet kamínků k je mezi 1 a 4. Pořadovým 
číslem kamínku rozumíme počet kamínků, které leží na hracím plánu vlevo od něho. První 
kamínek zleva má tedy pořadové číslo 0 a poslední k-1. Každou situaci hry můžeme popsat 
počtem kamínků a čísly políček, na nich jsou jednotlivé kamínky umístěny. Můžete 
předpokládat, že žádný kamínek neleží na políčku s číslem větším než 231-1. Koncovou 
situací hry je situace, v níž kamínky leží na políčkách 0, 1, ..., k-1. 

Hru hrají dva hráči, kteří střídavě posouvají kamínky. V jednom tahu je povoleno posunout 
jeden z kamínků o libovolný počet políček při dodržení následujících pravidel: 

 kamínky se posouvají směrem doleva 
 na každém políčku je vždy nejvýše jeden kamínek 
 počet kamínků, které leží vlevo od posouvaného kamínku, se posunutím nezmění 

V koncové situaci tedy není možné udělat žádný tah a hra končí. Vyhrává ten hráč, který 
provedl poslední tah. Můžete předpokládat, že hra nezačíná v koncové situaci. 
 

Řešení: 



Nejprve si všimněme, že stačí zabývat se hrou se čtyřmi kamínky. Ostatní případy totiž 
snadno převedeme na hru se čtyřmi kamínky následující úvahou. Je-li počet kamínků ve hře 
k, rozšíříme hrací plán doleva o 4-k políček, na něž umístíme kamínky, které se již ve hře 
samozřejmě nikdy nepohnou. Například pro hru se dvěma kamínky můžeme předpokládat, 
že hrací plán zahrnuje i políčka -2 a -1 a tato políčka jsou od začátku obsazená. 

Zavedeme nyní hodnoty m a n, které budou charakterizovat jednotlivé situace hry. Číslo m 
udává vzájemnou vzdálenost prvního a druhého kamínku, zatímco číslo n určuje vzdálenost 
třetího a čtvrtého kamínku na hracím plánu. Formálně zapsáno, označíme-li si pozice 
kamínků x, y, u, v (kde x < y < u < v, přičemž např. pro hru se dvěma kamínky je x=-2, y=-1), 
pak platí m=y-x-1, n=v-u-1. 

Dokážeme následující tvrzení: 

1. Je-li m různé od n, hráč na tahu může provést takový tah, kterým dostane svého 
soupeře do situace m=n. 

2. Je-li m=n, hráč na tahu nemůže zabránit výhře svého soupeře. 

K důkazu prvního bodu tvrzení si stačí uvědomit, že hráč na tahu může vždy provést tah 
délky |m-n| buď kamínkem stojícím na pozici y (pokud m > n), nebo kamínkem na pozici v 
(pokud m < n). Druhý bod snadno dokážeme matematickou indukcí vzhledem k součtu 
S=x+y+u+v. Jsme-li v koncové situaci (tj. S=6 pro hru se čtyřmi kamínky), hráč na tahu jistě 
prohrál. Předpokládejme, že dokazované tvrzení platí pro všechny situace se součtem 
menším než S, a dokážeme jeho platnost i pro situace se součtem rovným S. Jelikož platí 
m=n, hráč na tahu musí svým tahem porušit platnost této podmínky. Druhý hráč může 
odpovědět tahem podle bodu 1. a tím opět hráče postavit do situace m=n, přičemž součet 
pozic kamínků se snížil a podle indukčního předpokladu hráč na tahu nemůže zabránit 
soupeřovi ve výhře. 

Z dokázaných tvrzení vyplývá, že v situaci s různými hodnotami m, n má hráč na tahu 
jednoduchou vítěznou strategii, zatímco v situaci m=n nemůže vyhrát, pokud soupeř neudělá 
chybu. Napsat program hrající hru je pak již velmi snadné. 

Tunely 

V jisté hornaté zemi mají N měst označených čísly od 1 do N. Mezi městy je vybudována 
silniční síť. Každá silnice spojuje vždy dvojici měst a je známa maximální povolená výška 
vozidla, jaké může po ní projet. Vzhledem k hornatosti krajiny je totiž většina silnic zčásti 
vedena dosti nízkými tunely proraženými ve skalách. Mezi některými dvojicemi měst přímá 
silnice nevede, některé dvojice měst mohou být naopak spojeny více silnicemi s různými 
omezeními maximální povolené výšky. Všechny silnice jsou obousměrné. 

Napište program, který určí maximální možnou výšku vozidla, jaké může po existujících 
silnicích přejet z města X do města Y. Pro takto vysoké vozidlo dále určete trasu, po níž má z 
města X do města Y jet. Pokud existuje více možných tras, zvolte z nich tu, která prochází co 
nejméně městy (je-li více takových tras stejných vlastností, vyberte jednu libovolnou z nich). 



 

 

Řešení: 

První část úlohy vyřešíme pomocí Dijkstrova algoritmu. Postupně budeme procházet městy 
dostupnými z výchozího města X, pořadí procházení bude řízeno průběžně počítanými 
hodnotami H, které jsou přiřazovány jednotlivým městům. U každého města evidujeme 
maximální výšku vozidla, jaké se do města může dostat. Pro každé město navíc rozlišujeme, 
zda je jemu přiřazená hodnota H dočasná (možná se ještě změní, tj. vylepší), nebo zda je již 
trvalá (určuje výslednou maximální výšku vozidla, jaké může dojet do tohoto města). 

Před zahájením průchodu bude mít výchozí město X přiřazenu dočasnou hodnotu 
"nekonečno" (dostane se do něj vozidlo libovolné výšky) a všechna ostatní města mají 
dočasnou hodnotu 0 (zatím do nich neznáme žádné cesty). Celý výpočet pak bude probíhat 
po krocích tak dlouho, dokud nebude cílovému městu Y stanovena trvalá hodnota, popř. 
dokud nebude přiřazena trvalá hodnota všem dostupným vrcholům a Y mezi nimi nebude 
(pak není město Y z města X vůbec dostupné). V každém kroku výpočtu se provedou tyto 
akce: 

1. Určíme město s maximální dočasnou hodnotou H. 
2. Dočasnou hodnotu tohoto města prohlásíme za trvalou. 
3. Všem jeho bezprostředním sousedům, kteří mají ještě dočasnou hodnotu, 

přepočítáme jejich hodnoty H (viz program). Zvýšíme tím všechny ty dočasné hodnoty 
měst, které je možné zvýšit díky cestě vedoucí přes právě vybrané město. 

Výsledkem Dijkstrova algoritmu bude určení maximální výšky vozidla V, jaké může projet z 
města X do města Y, příp. zjištění, že tato města nejsou vůbec spojena silnicemi. 
 

K vyřešení druhé části úlohy, tj. nalezení takové cesty vozidlem výšky V z X do Y, aby vedla 
přes minimální počet měst, použijeme průchod do šířky. Při procházení přitom budeme 
uvažovat pouze ty silnice, na nichž není žádné omezení na výšku vozidla nebo na kterých 
omezení dovoluje projet vozidlu výšky V. Z technických důvodů je výhodnější provádět 
průchod do šířky "pozpátku" od cílového města Y k výchozímu městu X. Při závěrečném 
zpětném chodu pak totiž budem moci přímo vypisovat trasu vozidla z X do Y, jinak bychom ji 
ještě museli převracet. 

Průchod do šířky je řízen pomocnou frontou, v níž jsou v každém okamžiku uložena čísla těch 
měst, do kterých jsme již došli, ale z nichž jsme ještě nepokračovali v cestě dál. V druhém 
poli si musíme evidovat již navštívená města (abychom do nich nechodili opakovaně) a ve 
třetím poli si ke každému městu zaznamenáme, odkud jsem do něj poprvé přišli (jeho 
předchůdce při průchodu). Procházení do šířky provádíme tak dlouho, dokud nedojdeme do 
města X. 

Výslednou trasu získáme na závěr procházení do šířky zpětným chodem. U výchozího města 
X je zaznamenán jeho předchůdce při provedeném průchodu do šířky, což je vlastně jeho 



následník na hledané trase vozidla z X do Y, u něj je zaznamenán zase jeho předchůdce, atd., 
až se po zaznamenaných předchůdcích dostaneme do cílového města Y. 

Uvedený postup je jistě konečný. V Dijkstrově algoritmu je v každém kroku jednomu vrcholu 
přiřazena trvalá hodnota. Výpočet tedy skončí nejvýše po N krocích, kde N je počet měst. V 
každém kroku se musí vyhledat město s maximální dočasnou hodnotou, což je výběr z N 
měst. Provede se při tom tudíž přibližně N operací. Dále se přepočítávají dočasné hodnoty 
všech sousedů vybraného vrcholu, kterých je méně než N. Celkem se tedy vykoná nejvýše 
počet operací úměrný N�2�. Při průchodu do šířky navštívíme a zařadíme do fronty každé z 
N měst nejvýše jednou a při jeho vyzvednutí z fronty musíme zpracovat jeho sousedy, 
kterých je méně než N. Celý průchod do šířky proto vyžaduje provést řádově nejvýše N�2 
�operací. Vyhledání výsledné cesty zpětným chodem po předchůdcích je pak již triviální 
záležitostí a vykoná se v lineárním čase. Celkově má naše řešení úlohy kvadratickou časovou 
složitost. 

program Tunely; 

{Dijkstrův algoritmus + průchod do šířky} 

 

const MaxN = 100;               {maximální počet měst} 

 

var Vyska: array[1..MaxN, 1..MaxN] of integer; 

         {uložení silnic mezi městy s max. výškami vozidel 

         - "matice vzdáleností"} 

    H: array[1..MaxN] of integer;       {hodnoty měst} 

    Docas: array[1..MaxN] of boolean;   {dočasná hodnota pro Dijkstru} 

    F: array[1..MaxN] of 1..MaxN;       {fronta pro průchod do šířky} 

    P: array[1..MaxN] of 1..MaxN;       {předchůdci měst} 

    N: 1..MaxN;                 {počet měst} 

    X, Y: 1..MaxN;              {výchozí a cílové město} 

    Pruchod: boolean;           {pokračovat v průchodu} 

    V: integer;                 {možná výška vozidla} 

    Z, K: 1..MaxN;              {začátek a konec fronty v poli F} 

    T: text;                    {vstupní data, výsledky} 

    i,j: integer; 

 

begin 

{Načtení vstupních dat a inicializace polí:} 

assign(T, 'TUNELY.IN'); 

reset(T); 

readln(T, N, X, Y);        {počet měst, výchozí a cílové město} 

for i:=1 to N do 

  begin 

  H[i] := 0; 

  Docas[i] := true; 

  for j:=1 to N do Vyska[i,j] := -1   {silnice i -> j neexistuje} 

  end; 

readln(T, i, j, V);        {silnice z města i do města j} 

while i <> 0 do            {čtení vstupních dat = silnic} 

  begin 

  if (V = 0) or ((V > Vyska[i,j]) and (Vyska[i,j] <> 0)) then 

    begin                  {zaznamenává se jen "lepší" silnice} 

    Vyska[i,j]:=V; 

    Vyska[j,i]:=V;         {silnice je obousměrná} 

    end; 

  readln(T, i, j, V)       {další silnice} 

  end; 

close(T); 



 

{Dijkstrův algoritmus pro určení maximální výšky vozidla:} 

H[X] := maxint;            {výchozí město bez omezení výšky} 

Pruchod := true; 

while Docas[Y] and Pruchod do 

  begin 

  j := Y;     {hledáme město s maximální dočasnou hodnotou} 

  for i:=1 to N do 

    if Docas[i] and (H[i] > H[j]) then j := i; 

  {vybran vrchol j} 

  if H[j] = 0 then 

    Pruchod:=false         {město Y je nedostupné} 

  else 

    begin 

    Docas[j] := false;     {město j bude mít trvalou hodnotu} 

    for i:=1 to N do 

      if Docas[i] and (Vyska[j,i] >= 0) then 

        {město i ma dočasnou hodnotu a existuje silnice z j do i} 

        begin 

        V := H[j];    {možná výška vozidla jedoucího trasou j -> i} 

        if (Vyska[j,i] > 0) and (Vyska[j,i] < V) then 

          V := Vyska[j,i]; {nutno snížit kvůli omezení silnice} 

        if V > H[i] then 

          H[i] := V;       {zlepšení - projede sem vyšší vozidlo} 

        end 

    end 

  end; 

V := H[Y];                 {výsledná maximální výška vozidla} 

 

{Ošetření případu, že je cílové město nedostupné:} 

if not Pruchod then 

  begin 

  assign(T, 'TUNELY.OUT'); 

  rewrite(T); 

  writeln(T, -1);          {cílové město není dostupné} 

  close(T); 

  exit 

  end; 

 

{Průchod do šířky - určení nejkratší trasy vozidla výšky V 

mezi městy X a Y. 

Uvažují se pouze silnice bez omezení výšky vozidla 

nebo s omezením >= V. 

Průchod do šířky provádíme od Y k X, abychom pak při zpětném 

chodu získali přímo trasu z X do Y.} 

for i:= 1 to N do H[i] := 0; 

H[Y] := 1;                 {evidence, kde jsme již byli} 

Z := 1; K := 1; 

F[1] := Y;                 {ve frontě je jen Y} 

while H[X] = 0 do          {dokud jsme nedošli do X} 

  begin 

  i := F[Z]; Z := Z+1;     {vyzvednout z fronty} 

  for j:= 1 to N do 

    if H[j] = 0 then 

      if (Vyska[i,j] = 0) or (Vyska[i,j] >= V) then 

        begin 

        H[j] := 1; 

        P[j] := i; 

        K := K+1; F[K] := j     {vložit do fronty} 

        end 

  end; 



 

{Vypsání výsledku - zpětný chod po "předchůdcích":} 

assign(T,'TUNELY.OUT'); 

rewrite(T); 

if V = maxint then V := 0; {bez omezení výšky} 

writeln(T, V);             {maximální výška vozidla} 

i := X; 

while i <> Y do 

  begin 

  write(T, i, ' '); 

  i:=P[i] 

  end; 

writeln(T, Y); 

close(T) 

end. 

 

Zloděj 
 
Zloděj se při své noční výpravě vloupal do bytu a našel tam několik předmětů, které by si rád 
odnesl. Může si z nich ale odnést jen tolik, kolik unese. Přitom se samozřejmě snaží, aby měl 
jeho úlovek co nejvyšší cenu. Napište program, který zlodějovi pomůže v rozhodování, které 
předměty si má odnést. 

Je dán počet nalezených předmětů, známe hmotnost a cenu a každého předmětu. Dále je 
dána maximální celková hmotnost předmětů M, jakou zloděj unese. Určete, které předměty 
si má zloděj vybrat, aby měly dohromady co nejvyšší cenu a přitom aby jejich souhrnná 
hmotnost nepřevýšila M. Pokud lze této nejvyšší ceny dosáhnout více různými výběry, zvolte 
z nich ten s nejnižší souhrnnou hmotností vybraných předmětů (z více různých takových 
výběrů již zvolte jeden libovolný). 

Řešení: 

Úlohu budeme řešit metodou dynamického programování. Označme si hmotnosti předmětů 
po řadě v1, v2, ..., vN a jejich ceny c1, c2,..., cN. Nejprve se zaměříme pouze na stanovení 
výsledné optimální ceny vybraných předmětů. Označme Si,j pro i od 1 do N, j od 1 do M 
maximální cenu předmětů, které lze vybrat z prvních i předmětů tak, aby souhrnná hmotnost 
vybraných předmětů nepřevýšila j. Řešením úlohy pak bude zřejmě údaj SN,M. Hodnoty 
Si,j budeme počítat postupně pro i rostoucí od 1 do N. Pro každé takové i vždy stanovíme 
Si,j pro všechna j od 1 do M. Čísla S1,j spočítáme snadno, první předmět můžeme vzít právě 
tehdy, když jeho hmotnost nepřekročí j. Bude tedy: 
S1,j = 0 pokud v1 > j 
S1,j = c1 pokud v1 <= j 
Pro i > 1 dokážeme určit hodnoty Si,j na základě dříve spočtených hodnot Si-1,j. Jestliže 
hmotnost i-tého předmětu převyšuje mez j, nemůžeme ho použít ve výběru a tedy Si-1,j = Si,j. 
V opačném případě sice i-tý předmět lze vybrat, ale musíme ještě uvážit, zda se nám to 
vyplatí. Musíme tedy porovnat výslednou cenu výběru při použití a bez použití i-tého 
předmětu a z obou možností zvolit tu lepší. Použijeme-li i-tý předmět, pak Si,j bude rovno 
součtu ceny i-tého předmětu a nejvyšší možné ceny, které lze dosáhnout pomocí prvních i-1 
předmětů vybraných tak, aby jejich celková hmotnost nepřesáhla hodnotu k=j-vi. Pokud se 
rozhodneme i-tý předmět nepoužít, bude jistě Si-1,j = Si,j. Z obou uvažovaných hodnot 
vybereme maximum: 



Si,j = Si-1,j pokud vi > j 
Si,j = max(ci + Si-1,k, Si-1,j), kde k=j-vi, pokud vi <= j 

V programové realizaci popsaného postupu bychom mohli použít dvourozměrné pole S 
velikosti N x M a vyplňovat ho postupně po řádcích. Vzhledem k povolenému rozsahu 
hodnot N, M je však použití tak velkého pole nereálné a navíc ho stejně ani nepotřebujeme. 
Z odvozených vzorců je zřejmé, že k určení hodnot na i-tém řádku nám stačí znát hodnoty na 
předchozím i-1 řádku, nikdy se nepotřebujeme vracet ke starším údajům. Vystačíme proto s 
jedním jednorozměrným polem S o M prvcích, které bude postupně představovat jednotlivé 
řádky výše uvažované matice. Hodnoty uložené v poli S budou tedy představovat optimální 
ceny výběru předmětů pro jednotlivé váhové limity. Přitom v i-tém kroku smíme vybírat z 
prvních i předmětů. Je důležité přepočítávat hodnoty v poli S ve správném pořadí "zprava 
doleva", tzn. od vyšších váhových limitů k nižším, abychom při určování ceny Si,j měli ještě k 
dispozici nezměněné údaje Si-1,x pro x < j. 

Po N průchodech polem velikosti M získáme výslednou optimální cenu výběru ze všech 
předmětů. Bude uložena v posledním, tzn. M-tém prvku pole S. Časová složitost výpočtu je 
tedy O(NM). 

Popsané řešení musíme nyní rozšířit o určení, jak nejvýhodnější výběr předmětů vypadá, tzn. 
které předměty do něj patří, navíc s ohledem na požadovanou minimální hmotnost z více 
možných výběrů téže maximální ceny. Pro každý váhový limit od 1 do M si budeme muset 
udržovat nejen jako dosud údaj o prozatím nejvyšší ceně dosažitelné pomocí prvních i 
předmětů, ale také informaci o hmotnosti uvažovaného výběru (nejnižší možné v případě 
více možností) a seznam předmětů tvořících tento výběr. Při každé změně některé dílčí ceny 
patřičně upravíme i odpovídající seznam vybraných předmětů. K uložení hmotností 
jednotlivých výběrů použijeme jednorozměrné pole H o M prvcích. Pokud bychom si složení 
výběrů ukládali jednoduše ve formě seznamů čísel předmětů, potřebovali bychom mít 
uloženo v paměti M seznamů po nejvýše N číslech, tzn. prostor pro N.M čísel předmětů. 
Vzhledem ke stanovaným maximálním hodnotám N <= 250, M <= 10000 to je dva a půl 
miliónu čísel, což je nereálný paměťový požadavek. Paměťově úspornějšího uložení 
potřebných informací dosáhneme pomocí bitových polí. I tak budeme potřebovat uchovávat 
v paměti počítače M údajů, každý o velikosti N bitů, tzn. celkem NM bitů. Pro stanovené 
mezní hodnoty N a M to znamená asi 340 kB paměti, což již lze bez problémů realizovat 
(např. v Turbo Pascalu ovšem jen v dynamicky alokované paměti, jak ukazuje následující 
program). 

program Zlodej; 

{dynamické programování} 

 

const MaxN = 250;                 {maximální počet předmětů} 

      MaxM = 10000;               {max. hmotnostní limit výběru} 

var N: word;                      {počet předmětů} 

    M: word;                      {hmotnostní limit výběru} 

    V: array[1..MaxN] of word;    {hmotnosti předmětů} 

    C: array[1..MaxN] of word;    {ceny předmětů} 

    S: array[0..MaxM] of longint; 

        {nejvyšší možné ceny výběru pro různé hmotnostní limity} 

    H: array[0..MaxM] of word; 

        {nejnižší možné hmotnosti výběru při maximální ceně S[i] 

        pro různé hmotnostní limity} 



 

const VelPoleMnozin = 2000;   {maximální velikost pole množin} 

      MaxPoliMnozin = (MaxM-1) div VelPoleMnozin +1; 

                              {max. potřebný počet polí množin} 

type PoleMnozin = array[1..VelPoleMnozin] of set of 1..MaxN; 

var  P: array[1..MaxPoliMnozin] of ^PoleMnozin; 

                              {uložení výběru předmětů} 

     W: byte;                 {skutečný počet polí množin} 

 

var T: text;                       {vstupní data, výsledky} 

    Z: longint;                    {možnost zlepšení ceny} 

    I, J, J1, J2, K, K1, K2: word; 

 

begin 

  {Načtení vstupních dat:} 

  assign(T,'ZLODEJ.IN'); 

  reset(T); 

  readln(T,N,M); 

  for I:=1 to N do 

    readln(T, V[I], C[I]); 

  close(T); 

 

  {Inicializace datových struktur:} 

  for J:=0 to M do 

    begin S[J]:=0; H[J]:=0 end;   {výběry jsou zatím prázdné} 

  W:=(M-1) div VelPoleMnozin +1;  {potřebný počet polí množin} 

  for J1:=1 to W do 

    begin 

    new(P[J1]); 

    for J2:=1 to VelPoleMnozin do P[J1]^[J2]:=[]; 

    end; 

 

  {Vlastní výpočet:} 

  for I:=1 to N do                {bereme postupně předměty} 

    for J:=M downto 1 do          {výběry od největšího!} 

      if V[I] <= J then           {I-tý předmět se vejde} 

        begin 

        K:=J-V[I];                {zbytek "kapacity" po I-tém} 

        Z:=C[I] + S[K]; 

        {Z teď udává nejlepší možnou cenu J-tého výběru, 

        pokud I-tý předmět opravdu vezmeme} 

        if Z > S[J] then          {vyplatí se I-tý předmět vzít} 

          begin 

          S[J]:=Z;                {zvýšit cenu J-tého výběru} 

          H[J]:=V[I] + H[K];      {nová hmotnost J-tého výběru} 

          {pro aktualizaci složení J-tého výběru potřebujeme 

          rozložit indexy J, K do složek na adresování v P:} 

          J1:=(J-1) div VelPoleMnozin +1; 

          J2:=(J-1) mod VelPoleMnozin +1; 

          if K > 0 then 

            begin 

            K1:=(K-1) div VelPoleMnozin +1; 

            K2:=(K-1) mod VelPoleMnozin +1; 

            P[J1]^[J2]:=[I] + P[K1]^[K2] 

            end 

          else 

            P[J1]^[J2]:=[I]       {nové složení J-tého výběru} 

          end 

        else if Z = S[J] then     {rozhodujeme jen podle hmotnosti} 

          if V[I] + H[K] < H[J] then 

            begin 



            {vezmeme I-tý předmět, cena výběru se tím nezmění, 

            ale celková hmotnost vybraných předmětů se sníží} 

            H[J]:=V[I] + H[K];    {nová hmotnost J-tého výběru} 

            J1:=(J-1) div VelPoleMnozin +1; 

            J2:=(J-1) mod VelPoleMnozin +1; 

            if K > 0 then 

              begin 

              K1:=(K-1) div VelPoleMnozin +1; 

              K2:=(K-1) mod VelPoleMnozin +1; 

              P[J1]^[J2]:=[I] + P[K1]^[K2] 

              end 

            else 

              P[J1]^[J2]:=[I]     {nové složení J-tého výběru} 

            end 

        end; 

 

  {Výpis výsledků:} 

  assign(T,'ZLODEJ.OUT'); 

  rewrite(T); 

  writeln(T, H[M], ' ', S[M]); 

  for I:=1 to N do 

    if I in P[W]^[(M-1) mod VelPoleMnozin +1] then 

      write(T,I,' '); 

  close(T); 

 

end. 

 

Druhý večírek 
 
Na večírku se sešlo několik hostů. Víme, kteří z nich se vzájemně znají a kteří ne. Vztah "znát 
se" uvažujeme zásadně jako symetrický, tzn. o libovolné dvojici lidí platí, že buď se navzájem 
znají, nebo ani jeden z nich nezná toho druhého. Hosté se rozhodli vytvořit takové taneční 
páry, aby spolu tančili vždy muž se ženou, kteří se spolu znají. Navrhněte algoritmus, který 
určí, kolik párů nejvýše může tančit zároveň. 

Vstupem programu je počet mužů M, M <= 100, a počet žen Z, Z <= 100, a dále seznam těch 
dvojic hostí, kteří se spolu znají. Pro jednodušší zadávání vstupu si jednotlivé muže označíme 
kladnými celými čísly od 1 do M a ženy zápornými celými čísly od -1 do -Z, takže na vstupu 
bude zadán seznam dvojic celých čísel. Výsledkem bude jediné číslo udávající maximální 
počet současně tančících párů. 

Řešení: 

Jedná se o standardní úlohu teorie grafů nalézt maximální párování v bipartitním grafu. Muži 
tvoří jednu skupinu vrcholů grafu, ženy druhou. Hrany jsou v grafu umístěny mezi těmi 
dvojicemi vrcholů, kdy muž zná nějakou ženu. Jsou-li na vstupu zadány také dvojice mužů, 
kteří se navzájem znají, jsou tyto údaje ignorovány, neboť pro řešení úlohy jsou zcela 
nepodstatné. Totéž se týká dvojic žen. Maximálním párováním rozumíme co největší takovou 
množinu hran grafu, aby žádné dvě z nich neměly společný vrchol. Velikost maximálního 
párování v našem grafu určuje největší počet zároveň tančících párů na večírku. 

Algoritmus řešení úlohy vychází od nějakého (libovolného) výchozího párování, které se pak 
postupně vylepšuje. Dokud to jde, v každém kroku se zvětší o jednu hranu. Za výchozí 



párování můžeme vzít jednoduše prázdnou množinu hran. Zbývá ukázat, jak lze existující 
párování zvětšit o jednu hranu nebo případně zjistit, že párování je již maximální. Budeme v 
grafu vyhledávat tzv. zlepšující cesty. Zlepšující cestou je taková posloupnost vrcholů grafu 
V1, V2,..., Vn, v níž mezi každými dvěma sousedními vrcholy vede hrana, tyto hrany střídavě 
jsou/nejsou zařazeny do momentálně existujícího párování, první a posledních z nich v 
párování nejsou a z vrcholů V1 a Vn ani nevede jiná hrana zařazená do párování. Z uvedených 
podmínek plyne, že n je sudé a že tedy mezi V1 a Vn jsou jeden muž a jedna žena. Nalezená 
zlepšující cesta má lichý počet hran (je jich n-1), z nichž (n-2)/2 je v současném párování a 
n/2 není v současném párování. Stačí nyní u všech hran zlepšující cesty změnit jejich náležení 
do momentálně existujícího párování. Z vlastností zlepšující cesty plyne, že tím získáme opět 
párování a to že bude mít o jednu hranu více, než dosavadní párování. Pokud žádná zlepšující 
cesta neexistuje, je momentální párování již maximální. 

V následujícím programu je informace o vytvářeném párování uložena v poli P, kde je pro 
každou ženu zaznamenáno číslo jejího partnera, resp. 0 pokud dosud partnera nemá. Na 
začátku výpočtu jsou v P samé nuly. Postupně procházíme seznamem všech mužů a každého 
se vždy snažíme prostřednictvím rekurzivní funkce Cesta zařadit do průběžně vytvářeného 
párování. Pokud uspějeme, zvýšíme počítadlo V evidující počet již vytvořených párů. Funkce 
Cesta hledá postupně mezi ženami první takovou, s níž se nově zařazovaný muž zná a která 
buď dosud nemá žádného partnera, nebo již nějakého partnera má (tzn. je již zařazena s 
někým jiným do párování), ale ten je schopen nalézt si jinou partnerku. To se zjišťuje 
použitím rekurzivního volání funkce Cesta. V případě úspěšného nalezení ženy uvedených 
vlastností s ní nově přidávaný muž vytvoří pár. 

V rekurzivní funkci Cesta je velmi důležité sledovat, aby posloupnost vnořených rekurzivních 
volání nevedla k zacyklení, tzn. aby se na zlepšující cestě žádný vrchol neopakoval. K tomu 
slouží množinová proměnná S, jež obsahuje v každém okamžiku čísla těch žen, které se již 
účastní právě zkoumané zlepšující cesty. Muž, který pomocí rekurzivního volání funkce Cesta 
zkoumá možnost nalezení jiné partnerky, než jakou má dosud přiřazenou, neobrací se na ty 
ženy, které jsou momentálně zařazeny do množiny S. Bez tohoto mechanismu by došlo k 
zacyklení výpočtu například pro vstupní data M=3, Z=2 a dvojice známých 1 -1, 1 -2, 2 -1, 2 -
2, 3 -1. 

program Vecirek2; 

{maximální párování v bipartitním grafu} 

 

const MaxM=100;       {maximální počet mužů} 

      MaxZ=100;       {maximální počet žen} 

 

var A: array[1..MaxM, 1..MaxZ] of boolean;   {známosti} 

    M: 1..MaxM;                         {počet mužů} 

    Z: 1..MaxZ;                         {počet žen} 

    P: array[1..MaxZ] of 0..MaxM;       {partneři žen} 

    S: set of 1..MaxZ;                  {ženy na zlepšující cestě} 

    V: integer;                         {výsledný počet párů} 

    i, j: integer;                      {pomocné} 

 

function Cesta(C: integer): boolean; 

{určení zlepšující cesty, která začíná mužem číslo C} 

{vrací informaci, zda byla zlepšující cesta nalezena} 

  var J: integer; 

  begin 



  Cesta:=false; 

  for J:=1 to Z do 

    if A[C,J] then 

      if P[J]=0 then    {žena J nemá partnera} 

        begin           {zařadit hranu C-J do párování} 

        P[J]:=C; 

        Cesta:=true; 

        exit 

        end 

      else if not (J in S) then {žena J není na zlepšující cestě} 

        begin 

        S:=S+[J]; 

        if Cesta(P[J]) then 

          begin         {partner ženy J si našel někoho jiného} 

          P[J]:=C;      {C bude novým partnerem ženy J} 

          Cesta:=true; 

          S:=S-[J]; 

          exit 

          end 

        else 

          S:=S-[J] 

        end 

  end; {Cesta} 

 

begin 

{vstup dat a inicializace:} 

write('Počet mužů: '); 

readln(M); 

write('Počet žen: '); 

readln(Z); 

writeln('Dvojice známých - muži kladnými  čísly od 1  do ',M); 

writeln('                  ženy zápornými čísly od -1 do -',Z); 

for i:=1 to M do 

  for j:=1 to Z do A[i,j]:=false; 

while not eof do 

  begin 

  read(i,j); 

  if (i>0) and (j<0) then A[i,-j]:=true; 

  if (i<0) and (j>0) then A[j,-i]:=true; 

  end; 

for j:=1 to Z do P[j]:=0; 

V:=0; 

S:=[]; 

 

{hledání zlepšujících cest:} 

for i:=1 to M do 

  if Cesta(i) then V:=V+1; 

writeln('Maximální počet současně tančících párů: ', V) 

end. 

 

Nákup 
 
V obchodním domě prodávali n druhů zboží o cenách c1,...,cn. Aby obchodníci přilákali 
zákazníky, nabízejí ještě speciální slevy typu "když si koupíte tři balení laku na vlasy a dvě 
balení odstraňovače starých nátěrů, bude to stát dohromady pouze 300". Každou zlevněnou 
nabídku je možno charakterizovat počty nabízených druhů zboží pij (kolik si musíte koupit 
předmětů druhu j, aby se uplatnila i-tá sleva) a cenou nabídky w_i (všechny nabídky jsou 
výhodné, to jest wi < pi1c1+pi2c2+...). 



Vy jste si z nabídky obchodního domu vybrali maximálně 5 druhů předmětů a od každého z 
nich maximálně 6 kusů a chcete toto zboží nakoupit co nejlevněji. Není vám proti mysli, když 
si z obchodního domu odnesete ještě něco navíc, pokud tím ušetříte. 

Napište program, který dostane na vstupu ceny zboží, informace o zlevněných nabídkách, 
jakož i seznam toho, co má být nakoupeno, a nalezne optimální využití nabídek (to jest, 
kolikrát má být využito které nabídky, aby bylo dosaženo nejnižší možné celkové ceny dané 
součtem cen nabídek a cen jednotlivých výrobků, jež je nutno k nabídkám doplnit, abyste 
nakoupili vše, co potřebujete). 

Řešení: 

Zadání nejdříve omezíme na vybrané druhy výrobků (přičemž zrušíme nabídky neobsahující 
námi vybrané druhy zboží, z každé nabídky ostatní předměty vyškrtáme, pokud nějaká 
nabídka obsahovala počet předmětů větší než ten, jenž chceme nakoupit, omezíme jej na 
nakupovaný počet a vyjde-li po tomto seškrtání více nabídek se stejnými počty vybraných 
předmětů, ponecháme z nich pouze tu nejlevnější). Z podmínek uvedených v zadání triviálně 
plyne, že takto upravená úloha má stejné řešení jako úloha původní. Budeme ji řešit 
dynamickým programováním. 

Máme tedy předměty očíslované 1 až k <= 5 s cenami ci a od každého z těchto předmětů 
chceme nakoupit mi <= 6 kusů s využitím nabídek zlevňujících sadu tvořenou pij kusy j-tého 
druhu zboží na cenu wi. 

Nejprve si nadefinujeme konfigurace a operace s nimi: 

 Konfiguracemi nazvěme posloupnosti c1,...,ck celých nezáporných čísel, kde 
ci vyjadřuje, kolik kusů i-tého druhu zboží nakupujeme, přičemž tento počet nesmí 
překročit mi. 

 Konfigurace lze sčítat po složkách s tím, že přesáhne-li libovolná složka mi, 
omezujeme ji na mi (takový součet značíme x + y). 

 Konfiguraci y nazveme rozšířením konfigurace x (píšeme x <= y, případně x < y, pakliže 
navíc x <> y), pokud pro každé i je xi <= yi, to jest pokud lze k předmětům z x dokoupit 
další, abychom získali y. Jistě platí x + y = y + x a rovněž x <= x + y. 

 Za triviální prohlásíme konfigurace Ti obsahující pouze jeden kus i-tého předmětu. 
 Za prosté prohlásíme ty konfigurace, které lze složit pouze ze zadaných nabídek bez 

přidávání jednotlivých předmětů (prostými konfiguracemi jsou například všechny 
seznamy předmětů u zlevněných nabídek a prázdná konfigurace). 

 Jelikož pro každou konfiguraci e je vždy ei <= 6, mužeme se na konfigurace dívat jako 
na zápisy čísel v sedmičkové soustavě a podle toho je očíslovat čísly ve v rozsahu 0 až 
75-1=16806. e lze převést na ve či opačně v čase O(k). Navíc pokud x < y, je vx < vy. 

 Pro každou konfiguraci e dále označme we minimální cenu, za níž lze sadu předmětů 
určenou touto konfigurací nakoupit (zjevně platí wx + y = wx + wy a pokud x <= y, pak 
též wx <= wy). 

Naším cílem je tedy nalézt konfiguraci e, která je rozšířením zadané konfigurace m a její we je 
nejmenší možné. Jelikož nákup se vždy skládá ze zlevněných nabídek doplněných 
jednotlivými předměty, je každou konfiguraci e možno rozložit na prostou konfiguraci p a 



triviální konfigurace ki (vybrané z množiny všech Ti, ale některé se mohou vyskytnout 
vícekrát) takové, že e = p + SUMAi ki a we = wp + SUMAi wk(i). Pokud tedy dokážeme spočítat 
ceny wp pro všechny prosté konfigurace, máme vyhráno, protože stačí prozkoumat všechny 
takové a každou doplnit triviálními tak, aby obsahovala všechny požadované předměty z m a 
je jisté, že mezi takto získanými konfiguracemi bude i hledaná e. 

Ceny prostých konfigurací spočteme indukcí podle vp. Pro prázdnou konfiguraci (víme o ní, že 
vp=0) je cena nulová. Známe-li již ceny všech prostých konfigurací qi takových, že vq(i) < vp, 
spočteme cenu prosté konfigurace p: Jelikož optimální zaplacení každé neprázdné prosté 
konfigurace zahrnuje přikoupení nějaké zlevněné nabídky k některé menší prosté 
konfiguraci, stačí položit: 
wp=min{ wq(i) + wp(j) ; qi + pj = p }  
To můžeme snadno učinit, jelikož všechna qi, která potřebujeme, jsou v daném okamžiku již 
spočtena (qi < p, tudíž také vq(i) < vp). 

Zadání od nás ovšem požaduje nejen spočtení we, ale také zjištění, které nabídky jsme pro 
tento výpočet využili. K tomu stačí při výpočtu minima v indukčním kroku připojit informaci o 
tom, pro jaké i,j se minima nabývá a podle toho pak prostou konfiguraci p, jejímž rozšířením 
získáme optimální zaplacení e, rozložit na nabídky (odebráním poslední přidané nabídky 
získáme menší prostou konfiguraci, kterou rozložíme týmž způsobem). 

Časová složitost: Připravná fáze (filtrování zadání) trvá O(nm), oceňování prostých 
konfigurací O(smk) (kde s=(1+maxi mi)

k je počet všech konfigurací), ocenění zadané 
konfigurace O(s\cdot k) a zpětné vyhledání optimálního zaplacení O(s). Celkem tedy 
O((1+maxi mi)

kmk + nm). 

Paměťová složitost: O((1+maxi mi)
k + mk + n). 

Hra se zápalkami 

Dva hráči hrají následující hru: Na začátku hry jsou dány dvě hromádky zápalek. Na první 
hromádce je a zápalek, na druhé je b zápalek (a,b > 0). 

V jednom tahu může hráč odebrat z některé z těchto hromádek právě 2k nebo 3k zápalek, 
kde k je libovolné nezáporné celé číslo (na této hromádce zůstává nezáporný počet zápalek). 
Hráči se střídají v tazích. Prohrává hráč, který je na tahu, ale nemůže tah učinit. 

Popište všechny dvojice čísel a,b, pro které existuje vítězná strategie pro hráče, který táhne 
jako první. Své tvrzení dokažte. 

Řešení: 

Všimněme si, že hráč může odebrat v jednom tahu 1, 2, 3 nebo 4 zápalky, ale nikdy nemůže 
odebrat 5k zápalek (kde k je libovolné přirozené číslo) - žádné z čísel 2k ani 3k totiž není 
násobkem pěti. Dokážeme, že vítězná strategie existuje pro začínajícího hráče právě tehdy, 
když číslo a-b není dělitelné pěti. Tvrzení dokážeme matematickou indukcí podle celkového 
počtu zápalek zbývajících na hromádkách, tzn. podle hodnoty a+b: 



Pro a+b=0 (tj. a=b=0) začínající hráč nemůže provést žádný tah a prohrál, tedy tvrzení platí. 

Předpokládejme, že tvrzení platí pro libovolná celá nezáporná čísla a, b taková, že a+b < s, 
kde s je dané přirozené číslo. Nechť nyní a, b jsou libovolná celá nezáporná čísla taková, že 
a+b=s. 

 Je-li číslo a-b dělitelné pěti, bez újmy na obecnosti předpokládejme, že první hráč 
odebral z první hromádky x zápalek. Protože podle úvodní úvahy není číslo x dělitelné 
číslem 5, není ani číslo (a-x)-b dělitelné pěti. Protože ale (a-x)+b=a+b-x < s, podle 
indukčního předpokladu ve vzniklé pozici existuje vítězná strategie pro hráče, který je 
právě na tahu, tím je však druhý hráč. Vidíme tedy, že neexistuje vítězná strategie pro 
začínajícího hráče, což jsme měli dokázat. 

 Není-li číslo a-b dělitelné pěti, předpokládejme, že a > b (případ a < b se řeší 
analogicky záměnou a, b). Označme x zbytek po dělení čísla a-b číslem 5 (zřejmě 1 <= 
x <= 4). Číslo (a-x)-b je jistě dělitelné pěti a také a-x >= b >= 0. Odebere-li začínající 
hráč z první hromádky x zápalek, což může podle úvodní úvahy, vznikne pozice, ve 
které podle indukčního předpokladu existuje vítězná strategie pro hráče, který právě 
není na tahu. Tím je však hráč, který zahajoval hru. Existuje tedy vítězná strategie pro 
začínajícího hráče, což jsme měli dokázat. 

 

Pramen 

 
V jistém lázeňském městečku mají N minerálních pramenů očíslovaných 1,2,...,N. Prameny 
jsou navzájem pospojovány pěšinami, přičemž pěšina vede mezi každou dvojicí pramenů. 
Turisté obvykle chtějí ochutnat vodu z každého pramenu, ale protože pěšiny nejsou nijak 
označené, občas se stane, že některého zbloudilého turistu najdou až ve vedlejší dolině. 
Správce lázní se proto rozhodl umístit ke každému pramenu právě jednu směrovku ukazující 
na další pramen, a to tak, že turista začínající svou procházku u libovolného pramenu a 
pokračující ve své cestě podle směrovek obejde postupně všechny prameny. 

Správce tedy nechal vyrobit N směrovek s čísly pramenů 1,...,N. Dělníci ale příliš nepřemýšleli 
a rozmístili směrovky k pramenům úplně náhodně. Tak se stalo, že u každého pramene sice 
byla umístěna právě jedna směrovka ukazující k nějakému prameni, ale mohlo se stát, že 
pokud vyšel turista od některého pramene, tak se k některým jiným pramenům vůbec 
nedostal. Mohlo se dokonce stát, že směrovka u některého pramene ukazovala nazpět na 
ten samý pramen, u kterého byla umístěna. 

Správce ví, že na dělníky se může spolehnout jen v této jednoduché operaci: vzájemně 
zaměnit směrovky u dvou pevně daných pramenů p a q, tzn. jestliže směrovka u pramene p 
ukazovala na pramen i a směrovka u pramene q ukazovala na pramen j, tak po této výměně 
bude u pramene p směrovka ukazovat na pramen j a u pramene q bude směrovka ukazovat 
na pramen i. 

Napište program pro správce lázní, který zjistí, jaké výměny směrovek mají dělníci provést, 
aby bylo možné podle směrovek obejít všechny prameny a aby přitom počet provedených 
výměn byl nejmenší možný. 



Řešení: 

Smerovník pri prameni číslo i nech ukazuje na prameň číslo s*i+, pre 1<=i<=N. Hovoríme, že 
pramene p1,p2,..., pk tvoria cyklus, ak od prameňa p1 ukazuje smerovník k prameňu p2, od 
p2 k p3 a tak ďalej, až od prameňa pk k prameňu p1. 

Ak vyštartujeme z ľubovoľného prameňa p1 a sledujúc smerovníky prechádzame postupne 
pramene p2, p3,..., po najviac N krokoch sa nám stane, že prídeme k prameňu pk+1, pri ktorom 
sme už boli, t.j. pk+1=pj pre nejaké j<=k. Keďže smerovník ukazujúci na prameň j bol vyrobený 
iba jeden, musí byť buď pk=pj-1, alebo j=1. Ak je k najmenšie také, že pk+1=pj, j<=k, potom j=1 
a teda pramene p1,...,pktvoria cyklus. Takýmto spôsobom vieme pre každý prameň určiť 
cyklus, do ktorého patrí. 

Vzorový program využíva fakt, že ak vymeníme smerovníky pri dvoch prameňoch, ktoré 
patria do rovnakého cyklu, tento cyklus sa nám rozdelí na dva, t.j. počet cyklov sa zvýši o 1. 
Ak naopak vymeníme smerovníky pri prameňoch z rôznych cyklov, tieto dva cykly sa spoja do 
jedného. 

Označíme si pramene, ktoré patria do toho istého cyklu ako prameň 1. Postupne budeme 
hľadať ďalšie cykly, ktoré budeme pripájať k cyklu obsahujúcemu prameň 1. Vždy, keď 
nájdeme nový cyklus, označíme si všetky pramene, ktoré doňho patria a zároveň spravíme 
výmenu smerovníkov, ktorou sa tento cyklus pripojí k cyklu obsahujúcemu prvý prameň. 
Všimnime si, že novovzniknutý cyklus obsahuje práve doposiaľ označené pramene. Ďalší 
cyklus potom hľadáme medzi neoznačenými prameňmi. 

Implementácia 

Na označovanie prameňov používame pole s. Prameň j považujeme za označený, ak s*j+<=q 
0. Nový cyklus začíname hľadať od takého neoznačeného prameňa i, že všetky pramene s 
číslom menším ako i sú označené. Prameň i ako reprezentanta nového cyklu označíme s*i+=-
1, ostatné pramene cyklu označíme nulou. Keď pri prechádzaní cyklom opäť natrafíme na 
prameň i, cyklus sme uzatvorili. Rovnakým postupom hľadáme ďalší cyklus, pričom vieme, že 
každý prameň na tomto cykle má číslo väčšie ako i. 

Na záver vymeníme jeden smerovník z každého cyklu so smerovníkom pri niektorom 
prameni z cyklu obsahujúceho prameň 1, t.j. postupne vymieňame smerovník pri prameni 1 
so smerovníkmi pri prameňoch označených -1 (reprezentanti cyklov). Potrebný počet výmen 
je o jednotku menší ako počet cyklov. 

Časová a pamäťová zložitosť 

Pamäťová zložitosť je zrejme O(N). Časová zložitosť algoritmu je tiež O(N), pretože s každým 
prvkom poľa s pracujeme maximálne trikrát (dvakrát pri hľadaní cyklov a na záver robíme 
ešte jeden prechod poľom s) 
 

program Pramene; {P_49_III_4} 

 

const MAX = 30000; 

      meno = 'pramen'; 

var s : array[1..MAX] of integer; 

    N, i,j,jj,poc : integer; 



    f,g : text; 

 

Begin 

  Assign(f,meno+'.in'); ReSet(f); 

  Assign(g,meno+'.out'); ReWrite(g); 

  Read(f,N); 

  for i:=1 to N do Read(f,s[i]); 

 

  poc:=0; i:=1; 

  for i:=1 to N do begin 

    if s[i]<=0 then continue; 

    j:=i; 

    repeat 

      jj:=s[j]; s[j]:=0; 

      j:=jj; 

    until j=i; 

    s[i]:=-1; Inc(poc); 

  end; 

  WriteLn(g,poc-1); 

  for i:=2 to N do 

    if s[i]=-1 then WriteLn(g,'1 ',i); 

  Close(g); Close(f); 

End. 

 

Počítačová síť 
 
Ve výpočetním středisku mají N počítačů očíslovaných od 1 do N. Počítače jsou navzájem 
propojeny jednosměrnými spoji. Jestliže je počítač i připojen k počítači j, znamená to, že 
počítač i může posílat zprávy počítači j (ale ne naopak). Jestliže je počítač i připojen k počítači 
j, může, ale nemusí být připojen také počítač j k počítači i. (Žádný počítač není připojen sám k 
sobě.) 

Do výpočetního střediska nyní koupili nový centrální počítač. Je třeba zajistit, aby tento nový 
počítač mohl poslat zprávu všem ostatním počítačům. Musíme ho proto připojit k některým 
dalším počítačům tak, aby se z něj dala poslat zpráva libovolnému počítači p buď přímo (tj. 
centrální počítač je připojen k počítači p), nebo přes několik jiných počítačů (tj. existují 
počítače a1, a2, ..., ak takové, že centrální počítač je připojen k počítači a1, pro i=1,2,... k-1 je 
počítač ai připojen k počítači ai+1 a počítač ak je připojen k počítači p). Kvůli úspoře kabelů je 
přitom nutné minimalizovat počet počítačů, ke kterým bude nový centrální počítač připojen. 

Úloha 

Je dán počet počítačů N. Pro každý počítač i (1 <= i <= N) je dán počet počítačů di, k nimž je 
daný počítač připojen, a dále je dán seznam těchto počítačů ai1, ai2, ... aid(i). Napište program, 
který vypíše seznam počítačů, k nimž je třeba připojit nový centrální počítač tak, aby jejich 
počet byl minimální. Pokud je možné centrální počítač připojit více způsoby, vypište 
libovolný jeden z nich. 
 

 

 



Řešení: 

Jednotlivé počítače nazvime vrcholmi. Z vrchola i do vrchola j nech vedie hrana práve vtedy, 
keď je počítač i pripojený k počítaču j. Vznikne nám tak orientovaný graf G. Našou úlohou je 
vybrať množinu vrcholov M s minimálnym počtom prvkov takú, že pre ľubovoľný vrchol v 
existuje vrchol u, prvek M, taký, že z u do v vedie cesta (pripúšťame cestu dĺžky 0, t.j. u=v). 

Množinu vrcholov U, pre ktorú platí, že 

1. pre ľubovoľné dva vrcholy u,v prvky U, u <> v existuje cesta z u do v vedúca len cez 
vrcholy patriace do U 

2. zo žiadneho vrchola w prvek G nepatriaceho do U nevedie hrana do žiadneho vrchola 
u prvku U 

nazvime maximálny silne súvislý komponent (MSSK) grafu G (poznamenajme, že vrchol, do 
ktorého nevedie žiadna hrana tvorí maximálny silne súvislý komponent). Každé dva rôzne 
MSSK sú disjunktné. Keby MSSK U a MSSK V (U <> V) neboli disjunktné, potom existuje u, 
ktorý patrí do obidvoch a vrchol v, ktorý patrí do U a nepatrí do V (alebo naopak). Z vrchola v 
vedie cesta do vrchola u. Na nej niekde musia za sebou nasledovať vrchol v', ktorý do V 
nepatrí a vrchol u', ktorý už do V patrí - množina V nemá vlastnosť 2 MSSK - spor. 

Ľahko vidno, že z každého MSSK grafu G musí nejaký vrchol patriť do množiny M. Zároveň 
stačí, aby z každého MSSK bol v množine M jeden ľubovoľný vrchol. 

Budeme ofarbovať vrcholy grafu rôznymi farbami. Začnime z ľubovoľného neofarbeného 
vrchola v a ofarbime farbou f všetky neofarbené vrcholy (vrátane v), do ktorých existuje 
cesta z v vedúca cez doteraz neofarbené vrcholy. Farbenie realizujeme prehľadávaním grafu 
do hĺbky. Vrchol v vyhlásime za reprezentanta farby f. Potom si zvolíme ďalšiu farbu f a iný 
neofarbený vrchol v a opakujeme, kým sa neminú všetky neofarbené vrcholy. Do každého 
vrchola zrejme existuje cesta z niektorého z reprezentantov. Niektorí reprezentanti sú však 
zbytoční: ak do vrchola r1, reprezentujúceho farbu f1 vedie cesta z vrchola 
r2 reprezentujúceho farbu f2, z r2 sa dá dostať do všetkých vrcholov ofarbených farbou f1 a 
preto r1 je zbytočný. 

Ako rýchlo zistiť, ktorí reprezentanti sú zbytoční? Nech ri je zbytočný reprezentant. Potom 
existuje reprezentant rj taký, že z rj vedie do ri cesta prechádzajúca len cez vrcholy ofarbené 
farbami fj a fi, pričom farby na ceste sa nestriedajú, t.j. cesta vedie najprv cez vrcholy farby 
fj a potom cez vrcholy farby fi. Posledný vrchol na tejto ceste ofarbený farbou fj označme v, 
prvý vrchol ofarbený fi nech je u. Vrcholy farby fj boli zrejme ofarbované neskôr ako vrcholy 
farby fi. Preto ak by sme v okamihu ofarbovania vrchola v vedeli, že z vrchola u sa dá dostať 
do vrchola ri, veľmi ľahko by sme prišli na zbytočnosť ri. Preto si pre každú farbu fi a pre každý 
vrchol u ofarbený touto farbou spočítame, či sa z vrchola u dá dostať do reprezentanta farby 
fi t.j. vrchola ri. Táto práca sa dá tiež zveriť rekurzívnej ofarbovacej procedúre. Na záver treba 
skontrolovať, pre každú hranu, ktorá vedie medzi vrcholmi rôznych farieb, či sa z jej 
koncového vrchola dá dostať do reprezentanta farby koncového vrchola. Ak áno, označíme 
reprezentanta tejto farby ako zbytočného. Táto kontrola sa dá tiež robiť počas ofarbovania. 



Procedúra Prehladaj(v : integer) dostane ako argument číslo vrchola, z ktorého má 
prehľadávať. Označme N(v) množinu vrcholov, do ktorých vedie z v hrana. Pred spustením 
procedúry Prehladajz vrchola ri si poznačíme, že z vrchola ri sa dá dostať do reprezentanta ri. 
Táto procedúra 

 ofarbí vrchol v aktuálnou farbou fi. 
 rekurzívne sa zavolá pre všetky vrcholy u z N(v), ktoré ešte nie sú ofarbené. 
 ak existuje vrchol u z N(v) farby fi, z ktorého sa dá dostať do reprezentanta ri, 

poznačíme si, že aj z v sa dá dostať do ri. 
 ak existuje vrchol u z N(v) ofarbený farbou fj<> fi a pritom z u existuje cesta do 

reprezentanta rj, poznačíme si, že reprezentant rj je zbytočný. 

Ostáva ukázať, že množina všetkých reprezentantov, ktorí nie sú zbytoční, tvorí našu hľadanú 
množinu M. Ľahko vidno, že do každého zbytočného reprezentanta r vedie cesta z nejakého 
reprezentanta, ktorý nie je zbytočný. Nech to tak nie je. Potom existuje reprezentant r1 taký, 
že z r1 vedie do r cesta. Ak by aj ten bol zbytočný, existuje r2 taký, že z neho vedie cesta do 
r1 atď. Buď po nejakom čase prídeme k reprezentantovi, do ktorého už nič nevedie, alebo sa 
nám začnú reprezentanti opakovať, teda nejakí dvaja, ri a rj sa v postupnosti vyskytnú aspoň 
dvakrát. Jeden z nich musel byť ofarbovaný skôr, nech je to ri. Potom ale z ri vedie do rj cesta, 
a preto by mal byť rj ofarbený farbou fi (alebo inou, použitou skôr ako fi) - spor. Z množiny 
nezbytočných reprezentantov sa teda dá dostať do ľubovoľného reprezentanta, a teda aj do 
ľubovoľného vrchola. Zároveň žiadni dvaja reprezentanti nemôžu ležať v rovnakom MSSK 
(lebo inak by museli byť ofarbení rovnakou farbou), teda ich je naozaj minimálny možný 
počet. 

Časová a pamäťová zložitosť: Prehľadávanie každého vrchola je úmerné počtu hrán, ktoré z 
neho vedú. Žiadny vrchol sa neprehľadáva viac než raz, preto celková časová zložitosť 
algoritmu je O(M+N), kde M je celkový počet hrán v grafe. Pamäťová zložitosť je tiež 
O(M+N), pretože si potrebujeme zapamätať celý graf. 

program P_49_II_1; 

 

const MAXN = 1000;  {maximalny pocet vrcholov} 

      MAXM = 10000; {maximalny pocet hran} 

 

var zac: array[1..MAXN+1] of integer; 

    hr: array[0..MAXM-1] of integer; 

    { v poli hr od indexu zac[i] po index zac[i+1]-1 

      budeme mat zoznam vrcholov, do ktorych vedie z i hrana } 

    repr, farba : array[1..MAXN] of integer; 

    { repr[i] je cislo vrchola reprezentujuceho farbu i } 

    { vrchol i ma farbu farba[i] } 

    dasa : array[1..MAXN] of boolean; 

    { da sa z vrchola i dostat do reprezentanta farby vrchola i? } 

    N, aktfarba : integer; 

 

procedure Nacitaj; 

  var i,j,ii, stup : integer; 

  Begin 

    Readln(N); {pocet vrcholov} 

    ii:=0; 

    for i:=1 to N do begin 

      Read(stup); {stupen vrchola i} 



      zac[i]:=ii; 

      for j:=1 to stup do begin 

        Read(hr[ii]); 

        Inc(ii); 

      end; 

    end; 

    zac[N+1]:=ii; 

  End; 

 

procedure Prehladaj(kto : integer); 

  var i, kto2 : integer; 

  Begin 

    farba[kto]:=aktfarba; 

    for i:=zac[kto] to zac[kto+1]-1 do begin 

      kto2:=hr[i]; 

      if farba[kto2]=0 then  Prehladaj(kto2) 

      else if (farba[kto2]<>aktfarba) and (dasa[kto2]) then 

        repr[farba[kto2]]:=0; {farba[kto2] nepotrebuje reprezentanta} 

      dasa[kto]:=dasa[kto] or dasa[kto2]; 

    end; 

  End; 

 

var i : integer; 

 

Begin 

  nacitaj; 

  for i:=1 to N do begin 

    repr[i]:=0; 

    farba[i]:=0; 

    dasa[i]:=False; 

  end; 

  aktfarba:=0; 

  for i:=1 to N do 

    if farba[i]=0 then begin 

      Inc(aktfarba); 

      repr[aktfarba]:=i; 

      dasa[i]:=True; 

      Prehladaj(i); 

    end; 

  for i:=1 to N do 

    if repr[i]>0 then Write(repr[i],' '); 

  Writeln; 

End. 

 

Společná podposloupnost 
 
Nechť A = (a1, a2, ..., aM) je posloupnost celých čísel. Posloupnost A' nazveme vybranou 
podposloupností této posloupnosti, jestliže vznikne z posloupnosti A vynecháním některých 
jejích členů, přičemž pořadí ostatních prvků zachováme. Společná vybraná podposloupnost 
posloupností A, B je každá taková posloupnost C, která je vybranou podposloupností obou 
posloupností A i B. 

Příklad 

Nechť A = (1,11,2,1,4,99), B = (9,4,1,2,7,1,99). Posloupnost (1,2,1,99) je společnou vybranou 
podposloupností posloupností A, B. Posloupnost (1,2,4) je vybranou podposloupností 
posloupnosti A, ale není vybranou podposloupností posloupnosti B, takže není ani společnou 
vybranou podposloupností A a B. 



Soutěžní úloha 

Máme dány dvě posloupnosti celých čísel A = (a1,a2, ..., aM) a B = (b1,b2, ..., bN) s délkami M, 
resp. N. Tyto posloupnosti jsou uloženy v polích a[1..M], resp. b[1..N], jejichž obsah není 
dovoleno měnit. Uvažujme takovou společnou vybranou podposloupnost posloupností A a B, 
ve které součet všech jejích členů je největší možný. Napište program, který vypíše součet 
členů takovéto posloupnosti. 

Poznámka: Existuje algoritmus, který tuto úlohu řeší v čase úměrném M x N a paměti, jejíž 
velikost je úměrná menšímu z čísel M, N. 

Řešení: 

Riešenie tohoto príkladu používa metódu dynamického programovania. Označme Ai = a[1], 
a*2+, ..., a*i+ postupnosť utvorenú z prvých i členov postupnosti a, analogicky Bj = b[1], ..., b[j]. 
Budeme riešiť všeobecnejšiu úlohu: Pre každé i, j, (0<= i<= M, 0<= j<= N) vypočítame, aký je 
maximálny súčet vybranej podpostupnosti postupností Ai a Bj. Tieto maximálne súčty si 
budeme zapisovať do tabuľky p*0..M,0..N+, kde p*i,j+ je súčet maximálnej vybranej 
podpostupnosti postupností Ai a Bj. Hľadaný maximálny súčet bude teda hodnota p*M,N+. 

Tabuľku p budeme vypĺňať po riadkoch s využitím predpočítanej informácie v predošlom 
riadku. Riadok p*0+ obsahuje samé nuly, pretože neexistuje vybraná podpostupnosť prázdnej 
postupnosti. Riadok p*i+ (pre i > 0) vyplníme podľa riadku p[i-1+ takto: Políčko p*i,0+ je zrejme 
nula. Políčko p*i,j+ (pre j>0) vieme vyplniť pomocou hodnôt p*i-1,j], p[i,j-1] a p[i-1,j-1]. Ak sa 
čísla a*i+ a b*j+ nezhodujú, každá vybraná podpostupnosť postupností Ai a Bj je zároveň 
vybranou podpostupnosťou postupností Ai-1 a Bj alebo Ai a Bj-1. Teda v tomto prípade je p[i,j] 
rovné maximu z čísel p*i-1,j] a p[i,j-1+. Ak a*i+=b*j+, každá vybraná podpostupnosť postupností 
Ai a Bj je vybranou podpostupnosťou postupností Ai-1 a Bj alebo Ai a Bj-1, alebo vybranou 
podpostupnosťou postupností Ai-1 a Bj-1 s pridaným členom a*i+=b*j+. Preto p*i,j+ je rovné 
maximu z čísel p*i-1,j], p[i,j-1] a p[i-1,j-1]+a[i]. 

Navrhnutý algoritmus má časovú zložitosť O(M N). Pamäťová zložitosť je tiež O(M N). Keďže 
každý riadok tabuľky p závisí iba na predchádzajúcom riadku, stačí si pamätať len posledné 
dva riadky (pri počítaní riadku p*i+ si pamätáme predchádzajúci riadok p*i-1]. V 
programe p1 značí riadok p*i-1] a p2 riadok p*i+.), pamäťová zložitosť je O(M+N). 

program P_49_II_2; 

 

const MAX = 1000; 

var a,b: array[1..MAX] of integer; 

 

var p1,p2: array[0..MAX] of integer; 

    M,N,i,j: integer; 

 

Begin 

  for i:=0 to N do p1[i]:=0; 

  p2[0] := 0; 

  for j:=1 to M do begin 

    for i:=1 to N do begin 

      if p2[i-1] > p1[i] then p2[i] := p2[i-1] 

      else p2[i] := p1[i]; 

      if (b[i] = a[j]) and (p1[i-1]+a[j] > p2[i]) then 



        p2[i] := p1[i-1]+a[j]; 

    end; 

    for i:=1 to N do p1[i] := p2[i]; 

  end; 

  Writeln('Najvacsi sucet podpostupnosti je: ',p1[N]); 

End. 

 

Volby 
 
V jisté zemi právě skončily volby. Každý volič v nich hlasoval pro jednoho z navržených 
kandidátů. Vítězem voleb se stane kandidát, pro kterého hlasovala nadpoloviční většina 
voličů. Máte k dispozici výsledky hlasovaní jednotlivých voličů a máte co nejrychleji zjistit, 
který kandidát vyhrál volby. 

Soutěžní úloha 

Voleb se zúčastnilo N voličů očíslovaných od 1 do N a M kandidátů očíslovaných od 1 do M 
(někteří kandidáti však nemuseli získat ani jeden hlas). Výsledky hlasování jsou uloženy v poli 
a, přičemž platí, že volič i (1 <= i <= N) hlasoval pro kandidáta číslo ai. Obsah tohoto pole 
nesmíte měnit. 

Napište program, který zjistí, zda existuje kandidát, pro kterého hlasovalo více než N/2 
voličů. Jestliže takový kandidát existuje, program vypíše jeho číslo, pokud ne, program 
vypíše, že takový kandidát neexistuje. 

Poznámka: Čísla M a N mohou být velmi velká. Snažte se proto, aby váš program pracoval co 
nejefektivněji a aby používal co nejméně paměti. 

 

Řešení: 

Úlohu budeme riešiť v dvoch prechodoch. V prvom prechode nájdeme kandidáta - prvok, 
ktorý ako jediný môže mať nadpolovičnú väčšinu. V druhom prechode len overíme, či sa 
tento prvok nachádza v poli a viac ako N/2 krát. 

Kandidáta budeme hľadať nasledovným spôsobom: pre každý prvok k, ktorý sa v poli a aspoň 
raz vyskytuje, si budeme počítať jeho silu sk. Na začiatku položme silu všetkých prvkov rovnú 
0. Silu prvkov budeme meniť takým spôsobom, aby v každom okamihu bola nenulová pre 
nanajvýš jeden prvok. Tento prvok nazvime kandidátom a označme ho K. Ak majú všetky 
prvky silu nulovú, kandidátom je buď prvok a*1+ (pred začiatkom výpočtu), alebo prvok, ktorý 
bol kandidátom v predchádzajúcom kroku. 

Pri spracovávaní prvku a*i+ môžu nastať tieto situácie: 

1. K=a*i+, t.j. ďalší spracovávaný hlas patrí kandidátovi. Zvýšime sK o 1. 
2. K<> a[i], sK>0. spracovávaný hlas nepatrí kandidátovi, preto znížime sK o 1. 
3. K<> a[i], sK=0. Zvýšime silu sa[i] prvku a[i] o 1. Tým sa prvok a[i] stane novým 

kandidátom K. 



Tento postup opakujeme, kým nespracujeme všetky prvky poľa. 

Je zrejmé, že si netreba pamätať silu všetkých prvkov, stačí si pamätať silu kandidáta a to, 
ktorý prvok je kandidátom. Na to nám stačia dve premenné typu integer. 

Lema: Nech sa nejaký prvok K vyskytuje v poli a M krát, kde M > N/2. Potom po spracovaní 
všetkých prvkov poľa bude K kandidátom so silou sK >= 2M-N > 0. 

Označme počet zvýšení sily kandidáta K ako k+, počet znížení jeho sily k-, počet zvýšení sily 
ľubovoľného iného kandidáta l+ a počet znížení sily iných kandidátov l-. Zníženie sily 
kandidáta K, ako aj zvýšenie sily iného kandidáta je spôsobené jedine výskytom prvku 
rôzneho od K. Takýchto operácií teda bude najviac N-M. Každý výskyt prvku K spôsobí buď 
zvýšenie sily K, alebo zníženie sily iného kandidáta (prvky rôzne od K si však môžu znižovať 
silu aj navzájom), preto týchto operácií bude najmenej M. 
N-M >= k- + l+  
k+ + l- >=M 
l+ - l- >=0 

Posledná nerovnosť vyplýva z toho, že počet znížení u žiadneho prvku nepresiahne počet 
zvýšení. Po sčítaní nerovností a úprave dostaneme 
k+ - k- >= 2M-N > 0  
a teda po skončení algoritmu má prvok K kladnú silu. To je možné len tak, že bude na konci 
kandidátom. 

Časová a pamäťová zložitosť: algoritmus vyžaduje dva prechody poľom, každý z nich je v čase 
O(N). Pamäťová zložitosť je konštantná. 

program P_49_II_3; 

 

const MAXN = 10000000; 

var a : array[1..MAXN] of integer; 

    N : integer; 

 

var i, poc, kandidat : integer; 

 

Begin 

  poc:=0; 

  kandidat:=a[1]; 

  for i:=1 to N do begin 

    if poc=0 then kandidat:=a[i]; 

    if a[i]=kandidat then Inc(poc) else Dec(poc); 

  end; 

  {este overime, ci ma kandidat nadpolovicnu vacsinu} 

  poc:=0; 

  for i:=1 to N do 

    if a[i]=kandidat then Inc(poc); 

  if poc <= N div 2 then kandidat:=-1; {nikto nema vacsinu} 

  Writeln(kandidat); 

End. 

 

 



Okružní jízdy 

Ve městě Turiststadt začal vzkvétat turistický ruch. Aby podpořili jeho další rozkvět, rozhodli 
se moudří radní založit společnost City-tour. Posláním této společnosti je provozovat ve 
městě několik vyhlídkových okružních autobusových linek. Vaším úkolem je vytvořit 
program, který navrhne trasy vyhlídkových autobusových linek městem podle požadavků 
radních, popřípadě zjistí, že autobusové linky nelze dle jejich požadavků vytvořit. 

Město je tvořeno křižovatkami, které jsou navzájem spojeny ulicemi. Každá ulice spojuje 
právě dvě křižovatky. Dvě stejné křižovatky mohou být spojeny více různými ulicemi. 
Křižovatkou rozumíme i místo, do kterého vede jen jedna nebo dvě ulice. Radní kladou na 
plánované trasy autobusových linek následujíci požadavky: Aby si turisté mohli pohodlně 
prohlédnout každou ulici ve městě a přitom se zbytečně neplýtvalo náklady na provoz 
autobusových linek, musí každou ulicí projíždět právě jedna autobusová linka. Žádná z linek 
nesmí projet některou z křižovatek více než jednou. Trasy linek musí být navrženy tak, aby 
první a poslední křižovatka na trase byla stejná - jinak by se linky provozované touto 
společností daly jen stěží nazývat okružní. 

Řešení: 

Nejprve si rozmysleme, že platí následující tvrzení: Trasy linek městem lze navrhnout právě 
tehdy, pokud ze všech křižovatek vychází sudý počet ulic. Kdybychom si trasy jednotlivých 
linek vyznačili různými barvami v plánu města, potom by každá z nich tvořila cyklus. Každá 
ulice by měla jednoznačně určenu svou barvu. Pokud si trasy linek zakreslíme do mapy, bude 
z každé křižovatky vycházet buď žádná nebo právě dvě ulice od jedné určité barvy - žádná, 
pokud trasa příslušné barvy křižovatkou neprochází, a dvě, pokud ano; více ulic stejné barvy 
nemůže z křižovatky vycházet, neboť každá linka projíždí křižovatkou nejvýše jedenkrát. 
Obarvení ulic v mapě tedy "páruje" ulice vycházející z křižovatky a tudíž počet ulic 
vycházejících z jedné křižovatky musí být sudý. 

Nyní si naopak rozmysleme, že pokud z každé křižovatky vychází sudý počet ulic, potom lze 
navrhnout trasy linek tak, aby splňovaly požadavky zadání úlohy. Postupně obarvujme ulice 
ve městě tak, aby ulice stejné barvy tvořily cyklus (tj. odpovídaly nějaké autobusové lince). 
Ulice, které jsme již obarvili, nebudeme nadále považovat za součást města; tím zmenšíme 
počet ulic vycházejících z jedné křižovatky o sudé číslo (o nulu nebo o dvě), takže počet ulic 
vycházejících z každé křižovatky bude stále sudý. Vyberme si nějakou křižovatku ve městě a 
označme si ji na mapě (položme do ní kamínek); vydejme se z této křižovatky po libovolné 
(dosud neobarvené) cestě a položme do křižovatky, do které jsme dorazili, kamínek. Z každé 
křižovatky lze vždy pokračovat alespoň jednou ulicí - do křižovatky jsme po jedné ulici přišli, a 
protože počet neobarvených ulic, které z ní vedou, je sudý, musí z ní vést tedy alespoň dvě 
neobarvené ulice - tou druhou můžeme pokračovat. Skončíme, pokud bychom na nějakou 
křižovatku měli položit druhý kamínek - tehdy jsme našli cyklus z ulic a tento cyklus obarvíme 
nějakou dosud nepoužitou barvou (a prohlásíme ho za novou autobusovou linku). Kamínky 
odstraníme z mapy a celý proces opakujeme tak dlouho, dokud mapa města obsahuje nějaké 
neobarvené ulice. 



Předchozí důkaz nám dává návod k vytvoření algoritmu, který řeší zadanou úlohu. Nejprve 
ověříme, zda z některé křižovatky vychází lichý počet ulic; je-li tomu tak, potom rovnou 
vypíšeme Nelze. V opačném případě začneme aplikovat postup z minulého odstavce; 
kamínky samozřejmě nahradíme nastavováním vhodného příznaku v programu. Pokud 
nalezneme cyklus, příslušné ulice z mapy rovnou vymažeme a cyklus vypíšeme na výstup. 
Abychom ušetřili čas, ponecháme v mapě "kamínky" na křižovatkách, které jsou mezi výchozí 
křižovatkou a křižovatkou, kam jsme měli položit dva kamínky; na tyto křižovatky bychom 
mohli položit kamínky i ve městě, ve kterém by byl vynechán právě nalezený cyklus. 
Pokládání kamínků budeme realizovat jednoduchou rekurzivní funkcí. Zbývá vyřešit, jak 
právě obarvené ulice rychle odstraňovat z mapy města uložené v paměti počítače. Ulice 
spojující dvě stejné křižovatky si budeme pamatovat jako jednu ulici s uvedením počtu ulic, 
které vedou paralelně s touto ulicí (tj. spojují dvě stejné křižovatky). Ulice si uložíme do 
dvojrozměrného pole; jeden jeho index bude představovat číslo křižovatky a jeho druhý 
index bude představovat pořadové číslo ulice vycházející z dané křižovatky. Rozměry tohoto 
pole tedy budou počet křižovatek "krát" maximální počet ulic vycházejících z jedné 
křižovatky. U každé křižovatky jsou uvedeny všechny ulice, které z ní vycházejí. U každé ulice 
si pamatujeme, kam vede, kolik ulic s ní vede paralelně a index do pole určující, kde jsou 
informace o této ulici rovněž uloženy u křižovatky na jejím opačném konci. Příslušnou ulici 
vymažeme jednoduše tak, že upravíme informace o ní u obou křižovatek, které spojuje, což 
lze provést v konstantním čase, neboť si pamatujeme její index u druhé křižovatky. 

Paměťové i časové nároky našeho algoritmu jsou O(N+M), kde N je počet křižovatek ve 
městě a M je počet ulic ve městě. Paměťové nároky algoritmu lze reprezentací pouze jedné z 
paralelních hran (viz minulý odstavec) snížit na O(N+H), kde H je maximální počet ulic, z nichž 
žádné dvě nejsou paralelní. 

program okruzni; { P-III-5 } 

const MAXN=120;  { Maximální hodnoty dle zadání } 

      MAXD=MAXN-1; { ... počet ulic z jedné křižovatky } 

      MAXM=200;  { ... počet paralelních ulic mezi dvěma křižovatkami 

} 

type tkriz=byte; { typy pro data } 

     tulic=byte; 

     tmult=byte; 

type ulice=record { záznam o skupině paralelních ulic } 

            kam:tkriz; 

            ind:tulic; 

     mul:tmult; 

           end; 

var mapa:array[1..MAXN,1..MAXD] of ulice; 

   { mapa města } 

    ulicdo:array[1..MAXN] of tulic; 

       { počet neparalelních ulic do jedné křižovatky } 

    ulicsudy:array[1..MAXN] of boolean; 

       { je počet ulic vycházejících z křižovatky sudý? } 

    navst:array[1..MAXN] of boolean; 

       { "kamínky" při budování nové linky } 

    kriz:tkriz; 

    ulic:longint; 

    i,j:tkriz; 

    k:longint; 

    vstup,vystup:text; 

 procedure vybuduj(od:tkriz;var posl:tkriz);  { kamínkovací procedura } 

 var pokr:tkriz; 



 begin 

  if navst[od] then 

   begin 

    posl:=od; write(vystup,od,' ') 

   end  

  else 

   repeat 

    navst[od]:=true; 

    pokr:=mapa[od,ulicdo[od]].kam; 

    if mapa[od,ulicdo[od]].mul>1 then 

     begin 

      dec(mapa[od,ulicdo[od]].mul); 

      dec(mapa[pokr,mapa[od,ulicdo[od]].ind].mul); 

     end 

    else 

     begin 

      mapa[pokr,mapa[od,ulicdo[od]].ind]:=mapa[pokr,ulicdo[pokr]]; 

      mapa[mapa[pokr,ulicdo[pokr]].kam,mapa[pokr,ulicdo[pokr]].ind].ind:= 

       mapa[od,ulicdo[od]].ind; 

      dec(ulicdo[pokr]); 

      dec(ulicdo[od]); 

     end;  

    vybuduj(pokr,posl); 

    navst[od]:=false; 

    if posl<>od then 

     begin 

      write(vystup,od,' '); exit 

     end; 

    writeln(vystup,od) 

   until ulicdo[od]=0 

 end; 

begin 

 assign(vstup,'okruzni.in'); 

 assign(vystup,'okruzni.out'); 

 reset(vstup); rewrite(vystup); 

 { Nejprve načteme vstup ... } 

 readln(vstup,kriz,ulic); 

 for i:=1 to kriz do 

  begin 

   ulicdo[i]:=0; 

   navst[i]:=false; 

   ulicsudy[i]:=true; 

  end; 

 for k:=1 to ulic do 

  begin 

   readln(vstup,i,j); 

   ulicsudy[i]:=not ulicsudy[i]; 

   ulicsudy[j]:=not ulicsudy[j]; 

   if (ulicdo[i]>0) and (mapa[i,ulicdo[i]].kam=j) then 

    begin 

     inc(mapa[i,ulicdo[i]].mul); 

     inc(mapa[j,ulicdo[j]].mul); 

    end 

   else 

    begin 

     inc(ulicdo[i]); 

     inc(ulicdo[j]); 

     mapa[i,ulicdo[i]].kam:=j; 

     mapa[i,ulicdo[i]].ind:=ulicdo[j]; 

     mapa[i,ulicdo[i]].mul:=1; 

     mapa[j,ulicdo[j]].kam:=i; 



     mapa[j,ulicdo[j]].ind:=ulicdo[i]; 

     mapa[j,ulicdo[j]].mul:=1; 

    end 

  end; 

 { Má úloha řešení? }  

 for i:=1 to kriz do 

  if not ulicsudy[i] then 

   begin 

    writeln(vystup,'Nelze');  

    close(vstup); close(vystup); 

    halt 

   end; 

 { Pokud ano, tak ho nalezneme ... }  

 for i:=1 to kriz do 

  if ulicdo[i]>0 then 

   vybuduj(i,j); 

 close(vstup); close(vystup) 

end. 

 

Trojuhelníky 

Pepík našel na půdě u babičky krabici s dřevěnými tyčkami. Začal si s nimi hrát a sestavovat z 
nich trojúhelníky různých tvarů. Uviděl ho jeho tatínek a začalo ho zajímat, kolik různých 
trojúhelníků lze z těchto tyček sestavit. Vaším úkolem je pomoci mu s nalezením odpovědi na 
tuto otázku. 

Váš program na vstupu obdrží celé číslo N (počet tyček) a dále N navzájem různých kladných 
čísel d1 až dN (délky tyček). Úkolem vašeho programu je určit počet trojic i<j<k takových, že 
čísla di, dj a dksplňují trojúhelníkovou nerovnost, tj. di<dj+dk, dj<di+dk a dk<di+dj. 

Řešení: 

Předpokládejme, že máme délky dřevěných tyček setříděny podle velikosti, tj. d1<d2<...<dN. 
Potom trojice indexů i<j<k určuje tyčky tvořící trojúhelník právě tehdy, pokud dk<di+dj. 
Zbývající dvě trojúhelníkové nerovnosti jsou totiž splněny triviálně, neboť di,dj<dk. Pro 
libovolnou dvojici indexů i<j označme symbolem l(i,j) největší číslo k takové, že dk<di+dj; 
speciálně tedy platí l(i,j)>= j. Zvolenou dvojici indexů i<j lze doplnit na trojici i<j<k určující 
trojúhelník právě těmi k, pro která platí j<k<=l(i,j). Pro pevnou dvojici indexů i a j tedy 
existuje právě l(i,j)-j takových k, že tyčky s indexy i<j<k tvoří trojúhelník. K určení počtu 
trojúhelníků proto stačí spočítat hodnoty l(i,j) pro všechna i<j a sečíst výrazy l(i,j)-j. 

Z definice l(i,j) plyne, že N=l(i,N)>= l(i,N-1) >= l(i,N-2) >= ... >= l(i,i+1). Náš program bude 
pracovat následovně: Pro každé i spočteme hodnoty l(i,N-1),l(i,N-2),...,l(i,i+1) a současně 
budeme počítat součet ( l(i,N-1) - (N-1) ) + ... + ( l(i,i+1) - (i+1) ) , který představuje počet 
trojúhelníků, jejichž nejkratší strana má délku di. Hodnotu l(i,j) spočítáme tak, že hodnotu 
l(i,j+1) budeme zmenšovat o jedničku tak dlouho, dokud dl(i,j)>=di+dj. Protože celkový počet 
zmenšení o jedničku během výpočtu hodnot l(i,N-1),l(i,N-2),...,l(i,i+1) je nejvýše N-2, je doba 
výpočtu pro jedno pevné i lineární v N. Celková doba výpočtu pro všech N-2 možných hodnot 



i je tedy O(N2). V tomtéž čase můžeme provést i úvodní setřídění zadaných délek tyček a tedy 
časová složitost našeho algoritmu je O(N2) a paměťová pak O(N). 

program trojuhelniky;           { P-II-1 } 

const MAXN=1000; 

var N:word;   { počet tyček } 

    T:longint;   { počet trojúhelníků } 

    i,j,k:word; 

    d:array[1..MAXN] of real; { délky tyček } 

    e:real; 

begin 

 read(N); 

 for i:=1 to N do read(d[i]); 

 for i:=1 to N-1 do  { setřídíme délky tyček } 

  for j:=i+1 to N do 

   if d[i]>d[j] then 

    begin 

     e:=d[i]; d[i]:=d[j]; d[j]:=e 

    end; 

 T:=0; 

 for i:=1 to N-2 do  { i - nejkratší tyčka z trojice } 

  begin 

   j:=N-1; k:=N;  { j - druhá nejkratší tyčka z trojice } 

   repeat 

    while (j<k) and (d[k]>=d[i]+d[j]) do { podmínku (j<k) lze vypustit 

} 

     dec(k);   { hledáme nejdelší tyčku do trojice } 

    T:=T+k-j; 

    dec(j); 

   until j=i;  

  end; 

 writeln(T); 

end. 

 

 

Robot 
 
Společnost pro Rovnoprávnost robotů a lidí se snaží vyvinout robota, který by se mohl sám 
pohybovat v místnosti s překážkami. Bohužel této společnosti chybí softwarový expert a 
proto se rozhodla, že vás požádá o pomoc. 

Robot se má pohybovat v obdélníkové místnosti, na jejíž podlaze je nakreslena čtvercová síť. 
Na některých políčkách v místnosti jsou postaveny překážky - na tato políčka nesmí robot 
během svého pohybu vstoupit. Robot se bude po místnosti pohybovat pouze rovnoběžně s 
některou ze stěn. Společnost však trpí i nedostatkem schopných techniků, a tak jsou 
možnosti pohybu robota po místnosti značně limitovány. Robot rozpoznává celkem tři 
příkazy: Krok, Doleva a Doprava. Při obdržení příkazu Krok se robot přesune na sousední 
políčko v tom směru, ve kterém je právě natočen. Při obdržení příkazuDoleva se otočí o 90 
stupňů doleva a při obdržení Doprava se otočí o 90 stupňů doprava. 

Vaším úkolem je vytvořit program, který jako vstup dostane rozměry čtvercové sítě na 
podlaze místnosti (M a N), souřadnice políčka, na kterém se robot právě nachází, a 
souřadnice políčka, na které se má robot přesunout. Souřadnice políček číslujeme od 1, první 
souřadnice udává řádek, druhá sloupec. Levý horní roh místnosti má souřadnice *1,1+ (viz 



příklad níže). Každý z následujících M řádků obsahuje N čísel 0 nebo 1. Je-li j-té číslo na i-tém 
řádku 1, pak na políčku se souřadnicemi *i,j+ je překážka, pokud je toto číslo 0, pak se na 
políčku se souřadnicemi *i,j+ překážka nenachází. Úkolem je nalézt a vypsat posloupnost 
příkazů, podle nichž robot dojde z počátečního políčka na cílové. Věc má však ještě jeden 
háček: Provedení příkazů Doleva a Doprava je časově velmi náročné a vámi vytvořená 
posloupnost instrukcí pro pohyb robota v místnosti by měla obsahovat co nejmenší počet 
těchto dvou příkazů. Počet příkazů Krok může být libovolný. Počáteční natočení robota si 
můžete zvolit. V případě, že robot nemůže přejít z počátečního na cílové políčko, vypište 
vhodnou zprávu. 

Řešení: 

Nejprve si rozmysleme, jak bychom zadanou úlohu řešili, kdybychom chtěli najít nejkratší 
cestu robota mezi dvěma zadanými políčky. Algoritmus pro řešení této úlohy je znám pod 
názvem prohledávaní do šířky nebo též algoritmus vlny. Každému políčku v průběhu výpočtu 
přiřadíme číslo, jež udává minimální počet kroků, které robot potřebuje k přemístění z 
počátečního políčka na uvažované políčko. Algoritmus pracuje ve fázích. Nejprve 
počátečnímu políčku přiřadí nulu. V i-té fázi přiřadí číslo i všem políčkům, která sousedí s 
nějakým políčkem, kterému bylo přiřazeno číslo i-1 a kterým jsme dosud žádné číslo 
nepřiřadili. Je zřejmé, že takto přiřazená čísla určují minimální počet kroků potřebný k 
přemístění robota z počátečního políčka. 

Nyní si rozmyslíme, jak lze tento algoritmus modifikovat tak, aby řešil úlohu ze zadání. V i-té 
fázi nebudeme číslovat políčka ve vzdálenosti i kroků, ale políčka, na které se lze přesunout 
cestou s i změnami směru. Přesněji v i-té fázi budeme číslovat ta políčka, která leží ve 
stejném řádku nebo sloupci jako některé políčko s číslem i-1 a nejsou od něj v tomto řádku či 
sloupci oddělena překážkou. Správnost tohoto algoritmu je zřejmá. Zbývá domyslet detaily 
jeho implementace. Políčka si budeme uchovávat v poli tak, že políčka se stejným číslem 
budou tvořit souvislé úseky a políčka s nižším číslem budou předcházet políčkům s vyšším 
číslem. Pokud přijdeme v průběhu fáze na dosud neočíslované políčko, zařadíme ho na konec 
pole. V průběhu algoritmu vyjmeme vždy první nezpracované políčko z pole a prohledáme 
jeho řádek a sloupec. Pole, se kterým se pracuje právě popsaným způsobem, se obvykle 
nazývá fronta - políčka se stavějí na konec fronty a čekají, až na ně přijde řada (budou 
zpracována). Nechť M a N jsou rozměry čtvercové sítě, potom zpracování každého z MN 
políček vyžaduje čas O(M+N). Celková časová složitost našeho algoritmu by tedy byla 
O(M2N+MN2). 

Čas potřebný k výpočtu však lze ještě zlepšit. Jeden a tentýž souvislý úsek v řádku bez 
překážek je totiž prohledáván několikrát - pro každé políčko z tohoto souvislého úseku 
jednou. Přitom by ale stačilo prohledat ho jenom z toho políčka, na které přijdeme nejdříve. 
Proto si budeme u každého políčka pamatovat, zda jsme prohledali souvislý úsek řádku 
(sloupce) bez překážek, ve kterém se toto políčko nachází. Před prohledáváním řádku 
(sloupce) otestujeme tento příznak a pokud jsme již příslušný souvislý úsek prohledali, tak 
vyjmeme ke zpracování další políčko z fronty. Všimněte si, že pro každé políčko je třeba 
udržovat dva příznaky - jeden pro souvislý úsek bez překážek v řádku a jeden pro úsek ve 
sloupci. Celkový čas strávený načítáním vstupních dat, prací s frontou a výpisem řešení je 
zřejmě O(MN). Zbývá stanovit čas potřebný k prohledávání řádků a sloupců. Každý souvislý 



úsek bez překážek je prohledán právě jednou a součet délek všech souvislých úseků bez 
překážek je určitě nejvýše MN (tolik je totiž políček ve čtvercové síti). Prohledání jednoho 
souvislého úseku lze snadno provést v čase lineárním v jeho délce a tedy i celková časová 

složitost našeho algoritmu je O(MN); paměťová složitost je též O(MN). 

 

Pepíček strihá obraz 

Malému Pepíčkovi se jednoho dne dostaly do ruky nůžky. A protože byl Pepíček tvořivý po 
tatínkovi, jenž byl moderním malířem, rozhodl se vylepšit jeden jeho obraz ve tvaru 
konvexního n-úhelníka. Vybral si dva vrcholy tohoto n-úhelníka a obraz přestřihl po spojnici 
těchto dvou vrcholů. Pak si na jedné ze vzniklých částí opět vybral dva vrcholy a část opět 
přestřihl. Když si takto Pepíček chvilku hrál, přistihl ho tatínek, nůžek ho nekompromisně 
zbavil a začal zachraňovat, co se dá. Po chvilce zjistil, že obraz dohromady už nesloží. Rozhodl 
se tedy, že alepoň nalezne zbylou část s největším počtem vrcholů a tu vystaví na své 
nadcházející výstavě jako miniaturu. A právě s hledáním mu máte pomoci vy. 

Navrhněte co nejefektivnější algoritmus, který dostane na vstupu počet vrcholů původního 
obrazu n, počet Pepíčkových střihů k a popis jednotlivých střihů a na základě těchto údajů 
určí počet vrcholů té zbylé části, která jich má nejvíce. Každý střih je popsán dvojicí čísel (ai, 
bi), což jsou čísla vrcholů v původním n-úhelníku, mezi kterými Pepíček střih vedl. Vrcholy n-
úhelníka jsou číslovány po obvodu po řadě čísly od 1 do n. Snažte se, aby časová ani 
paměťová složitost vašeho řešení nezávisela na počtu vrcholů obrazu. 

Řešení: 

Úlohu si nejdříve lehce přeformulujeme. Obraz je vlastně nějaký konvexní n-úhelník a střihy 
jsou neprotínající se tětivy tohoto mnohoúhelníka. Úkolem je nalézt mnohoúhelník s 
největším počtem vrcholů, ve kterém neleží žádná tětiva (nadále budeme tento 
mnohoúhelník označovat jako největší mnohoúhelník). 

Algoritmus nejdříve upraví popis každé tětivy tak, aby počáteční vrchol tětivy měl menší číslo 
než vrchol koncový. Pak všechny tětivy setřídí. Při třídění se porovnává nejdříve číslo 
počátečního vrcholu. Pokud je u více tětiv stejné, bere se obrácené pořadí čísel jejich 
koncových vrcholů (tedy (1, 2) < (2, 3), ale (1, 2) > (1, 3)). Po setřídění začne algoritmus 
hledat největší mnohoúhelník. Algoritmus při hledání využívá toho, že v každém 
mnohoúhelníku (až na jeden) existuje právě jedna tětiva přemosťující stranu (1, n). 
Problematickým mnohoúhelníkem je ten, který stranu (1, n) obsahuje. Problémy s tímto 
mnohoúhelníkem řešíme tak, že uvažujeme pomocnou tětivu (1, n). Přemosťující tětiva bude 
mít ze všech tětiv a stran mnohoúhelníka nejmenší počáteční číslo vrcholu a největší 
koncové číslo vrcholu (kdyby měla nějaká tětiva větší koncové i počáteční číslo vrcholu, 
musela by přemosťující tětivu někde protnout. Stejně tak pokud by byla obě čísla vrcholů 
menší. Pokud by bylo počáteční číslo menší a koncové větší, nebyla by zase naše tětiva 
přemosťující). Také platí, že každá tětiva je přemosťující pro právě jeden mnohoúhelník 
(mnohoúhelník ohraničený tětivou (i, j) bude obsahovat vrcholy i, j a ještě nějaké vrcholy z 
i...j). 



A nyní již k hledání největšího mnohoúhelníku. To má následující ideu: Algoritmus postupně 
prochází vrcholy n-úhelníka od 1 do n. Udržuje si přitom zásobník, v němž jsou uloženy 
tětivy, u kterých prošel jejich počátečním vrcholem, ale dosud ne jejich koncovým vrcholem. 
Jsou to tedy přemosťující tětivy pro dosud neuzavřené mnohoúhelníky. U každé tětivy na 
zásobníku si také udržuje dosud napočítaný počet vrcholů pro mnohoúhelník omezený 
danou tětivou. Protože aktuální vrchol vždy patří k mnohoúhelníku omezenému nejpozději 
začínající přemosťující tětivou, stačí vždy upravovat jen počet vrcholů u tětivy na vrcholu 
zásobníku. 

Konkrétní implementace hledání: Vždy když se v algoritmu posuneme do dalšího vrcholu, 
odebereme ze zásobníku tětivy, které v tomto vrcholu končí. Prošli jsme totiž všechny 
vrcholy, které mohly ležet v mnohoúhelnících ohraničených těmito tětivami. K těmto tětivám 
už tedy byly spočítany počty vrcholů v jimi ohraničných mnohoúhelnících, a tak stačí podle 
těchto hodnot upravit dosud nalezené maximum. Při každém odebrání tětivy ze zásobníku 
algoritmus přičte jedna k počtu vrcholů u tětivy na vrcholu zásobníku, protože do 
příslušného mnohoúhelníku se dostal i aktuální vrchol. Pak přidá všechny tětivy začínající v 
daném vrcholu do zásobníku. Počty vrcholů u nových tětiv nastavuje na jedna, protože se 
musí započítat aktuální vrchol. Díky setřídění tětiv stačí pouze tětivy po řadě odebírat z pole, 
dokud je jejich počáteční vrchol shodný s aktuálním. Setřídění také zajistí, že z tětiv 
začínajících v aktuálním vrcholu budou ty, které skončí později, vloženy do zásobníku dříve. 
Když jsou přidány všechny tětivy začínající v aktuálním vrcholu, přičte se k tětivě na vrcholu 
zásobníku jedna za vrchol, do kterého se algoritmus přesouvá. 

 

Právě uvedený algoritmus můžeme ještě zrychlit. Stačí si uvědomit, že je zbytečné posouvat 
se po obvodu pouze po jednom vrcholu. Stačí nám vlastně jen obejít vrcholy, ve kterých 
nějaká tětiva začíná nebo končí. To, o kolik se máme posunout, snadno zjistíme jako 
minimum z konce tětivy na vrcholu zásobníku a počátku první dosud nezařazené tětivy. 
Získáme tak algoritmus s časovou složitostí O(k log k). Čas O(k log k) totiž strávíme tříděním. 
Samotný průchod n-úhelníkem nám zabere pouze O(k), protože každou tětivu pouze jednou 
přidáme na zásobník a jednou ji z něj odebereme. Počty vrcholů upravujeme dohromady 
pouze 2k krát. Správnost algoritmu byla ukázána v popisu. 

 

 

 



Robot čistí trubky 

Ve výzkumném ústavu potrubí a rour mají opět nový problém. Dostali zakázku od Vodáren a 
kanalizací města Blatislavy, kde je potřeba pročistit městskou kanalizaci od nánosů bláta. 
Postup při čištění trubek od bláta je jednoduchý: Čistící robot musí projít každou trubkou 
právě jednou; kdyby robot prošel již vyčištěnou trubkou, hrozilo by nebezpečí, že jeho silné 
čistící prostředky tuto trubku poškodí. Robot může do trubky vstoupit z jejího libovolného 
konce; pokud však již do trubky vstoupí, musí jí celou projít. 

Pracovníci výzkumného ústavu si rychle uvědomili, že za těchto podmínek se může stát, že 
jeden robot na vyčištění celé městské kanalizace nebude stačit. Doporučili tedy do kanalizace 
poslat více robotů najednou a naprogramovat je tak, aby dohromady pročistili celou 
kanalizaci. 

Nový typ čistícího robota ale není zrovna levný, a proto je potřeba navrhnout takový postup, 
aby celá kanalizace byla vyčištěna pomocí co nejmenšího počtu robotů. A to je už úkol pro 
vás. 

Kanalizační síť je tvořena n uzly očíslovanými od 1 do n, mezi kterými vede m trubek. Každá 
trubka spojuje dvojici uzlů a nemá žádné odbočky, ani se nikde nevětví. Mezi každou dvojicí 
uzlů vede nejvýše jedna trubka. 

Řešení: 

Úlohu si nejdříve přeformulujeme do řeči teorie grafů. Uzly kanalizační sítě budeme 
nazývat vrcholy, potrubí vedoucí mezi nimi hrany a celá kanalizační síť pak pro nás 
bude graf. Sledem budeme rozumět posloupnost ne nutně různých vrcholů a hran 
v0,e1,v1,e2,...,vk-1ek,vk takovou, že hrana ei spojuje vrcholy vi-1 a vi. Sled nazveme tahem, 
pokud se v něm žádná hrana nevyskytuje dvakrát. 

Naše úloha tedy požaduje nalézt v zadaném grafu G nejmenší množinu tahů takovou, že 
každá hrana je obsažena v právě jednom z nich. Pokud si představíme náš graf G jako 
obrázek, chceme ho nakreslit co nejmenším počtem tahů. 

Nejdříve si uvědomíme několik jednoduchých skutečností. Pokud je graf nesouvislý, můžeme 
úlohu řešit pro každou jeho komponentu souvislosti zvlášť. Připomeňme si, že komponenta 
souvislosti grafu je maximální množina vrcholů taková, že mezi každými dvěma z nich vede 
sled. Graf je souvislý, pokud je tvořen jedinou komponentou souvislosti. Nadále tedy stačí 
řešit případ, že zadaný graf je souvislý. Stupeň vrcholu grafu je počet hran, které z něho 
vycházejí. Součet stupňů všech vrcholů grafu je sudý, neboť každá hrana tento součet zvýší o 
dva (u každého ze svých dvou konců o jedna). Protože součet stupňů všech vrcholů je sudý, 
má každý graf sudý počet vrcholů lichého stupně. Nechť tedy náš graf má 2k vrcholů lichého 
stupně. 

Nejprve vyřešíme případ, že všechny vrcholy grafu mají sudé stupně, tj. k=0. Obecný případ s 
nenulovým k vyřešíme později. Pro k=0 dokážeme, že existuje uzavřený tah obsahující 
všechny hrany. Připomeňme si, že tah je uzavřený, pokud začíná a končí ve stejném vrcholu. 
Vezměme nejdelší tah v našem grafu, tj. ten, co obsahuje co nejvíce hran. Takový tah je 



zřejmě uzavřený: Kdyby nebyl, pak by z jeho posledního vrcholu, označme ho w, vycházel 
lichý počet hran obsažených v našem tahu, ale protože stupeň w je sudý, existovala by i 
nepoužitá hrana vycházející z vrcholu w a náš tah by šel prodloužit. Tedy nejdelší tah je 
nutně uzavřený. Pokud tento tah neobsahuje všechny hrany, pak existuje vrchol w, ze 
kterého vychází jak hrana, která je obsažena v našem tahu, tak i hrana, která není v našem 
tahu (uvědomme si, že graf je souvislý). Protože náš tah je uzavřený, můžeme předpokládat, 
že w je jeho první a zároveň poslední vrchol a tento tah lze potom prodloužit přidáním, 
nepoužité hrany, která vede z vrcholu w. Právě jsme tedy ukázali, že nejdelší tah v souvislém 
grafu, jehož všechny stupně jsou sudé, obsahuje každou hranu právě jednou (jinak by šel 
prodloužit). 

Zpět k našemu problému: Jak nakreslit souvislý graf s 2k vrcholy lichého stupně pomocí k 
tahů? Přidejme do našeho grafu k hran, které budou spojovat dvojice vrcholů lichého 
stupně. Takto vytvořený graf je souvislý a všechny jeho vrcholy mají sudé stupně. Existuje v 
něm tedy tah, který obsahuje každou hranu právě jednou. Pokud z tohoto tahu vynecháme k 
přidaných hran, pak se nám rozpadne na k tahů - sestrojili jsme tedy hledaných k tahů. 

Zbývá vyřešit jediný úkol -- efektivně nalézt uzavřený tah v grafu jehož všechny stupně jsou 
sudé. Zbývající operace, tj. rozložit graf na komponenty souvislosti a přidat hrany mezi 
vrcholy lichého stupně, jistě zvládneme v lineárním čase v počtu vrcholů a hran. Algoritmus 
bude postupně přidávat hrany do vytvářeného tahu v grafu; jeho jádrem bude rekurzivní 
procedura vytvor_tah. Začneme vytvářet tah ve vrcholu v, dokud nepřijdeme do vrcholu, z 
něhož už nevede žádná nepoužitá hrana. Protože stupně všech vrcholů jsou sudé, musí být 
tímto vrcholem opět vrchol v. Máme tedy nějaký uzavřený tah. Pokud existuje vrchol u, 
jehož všechny hrany jsme ještě nepoužili, zavoláme pro něj proceduru vytvor_tah. Takto 
nalezneme tah, který prochází vrcholem u a obsahuje pouze dosud nepoužité hrany. Vrchol u 
nyní nemá žádné nepoužité hrany a nově nalezený tah spojíme s původním tahem. Takto 
pokračujeme, dokud existuje vrchol u, jehož některá hrana je nepoužitá. 

Hra s kameny 

Uvažujme následující hru pro jednoho hráče. Hrací plán je tvořen K políčky uspořádanými do 
jedné řady. Na začátku hry je na tomto plánu umístěno několik hracích kamenů (na každém 
políčku leží nejvýše jeden kámen). Je zadána tzv. cílová pozice, tj. rozestavení kamenů, 
kterého je třeba dosáhnout. V jednom tahu můžeme táhnout kamenem z políčka p tak, že 
jím přeskočíme kámen ležící na sousedním políčku. Přesněji: Pokud je na sousedním políčku 
napravo (nalevo) od políčka p kámen a následující políčko tímto směrem je volné, lze kámen 
z políčka p přesunout na volné políčko a přeskočený kámen odstranit z hracího plánu. Jak již 
bylo řečeno, úkolem je dosáhnout pomocí těchto tahů cílové pozice. Pokud ze zadané pozice 
lze cílové pozice dosáhnout, říkáme, že zadaná pozice je vyhrávající. 

Například, pokud pozice vlevo na následujícím obrázku je cílová, pak v prostředním sloupci je 
jedna z vyhrávajících pozic vzhledem k této cílové pozici (s uvedením příslušné posloupností 
tahů, kterými lze cílové pozice dosáhnout). Naopak pozice v pravé části obrázku není 
vyhrávající, neboť v ní lze na začátku táhnout jen prostředním ze tří kamenů a tím se 
dostaneme do pozice se dvěma kameny oddělenými dvěma prázdnými políčky, ze které již 
nelze dál pokračovat ve hře. 



Řešení: 

Myšlenka řešení této úlohy je velmi jednoduchá. Vygenerujeme postupně všechny pozice s 
nejvýše N kameny, ze kterých se dá cílová pozice dosáhnout. Budeme si pamatovat všechny 
již vygenerované pozice a kdykoliv vygenerujeme nějakou další, nejdříve si zkontrolujeme, 
zda již mezi dříve vytvořenými pozicemi náhodou není. Není-li tomu tak, zapamatujeme si ji a 
zvýšíme počítadlo vyhrávajících pozic s nejvýše N kameny o jedničku. 

Pozice budeme generovat v pořadí od cílové pozice. Pokud posledním tahem byl skok 
doprava z políčka i na políčko i+2, pak jsou nyní políčka i a i+1 prázdná a naopak políčko i+2 
obsahuje hrací kámen. Pozice, ze kterých se dá dostat do pozice p skokem doprava, jsou 
právě ty, které vzniknou záměnou řetězce 001 v popisu pozice p řetězcem 110 
(představujeme si, že pozice je popsána posloupností nul a jedniček, kde nula reprezentuje 
prázdné políčko a jednička reprezentuje obsazené políčko). Podobně ty pozice, ze kterých se 
dá dostat do p skokem doleva, jsou právě ty, které vzniknou záměnou řetězce 100 řetězcem 
011. 

Výše popsaným postupem můžeme tedy pro pozici p vygenerovat všechny pozice, ze kterých 
se lze do p dostat jedním tahem. Popíšeme si proceduru generuj, která pro zadanou pozici p 
vygeneruje všechny pozice, ze kterých se dá do pozice p dostat. Výše uvedeným postupem 
tato procedura bude vytvářet pozice q, z nichž se dá přejít do p jedním tahem. Pokud q ještě 
nebyla nalezena, označíme q jako nalezenou a rekurzivně na ni zavoláme proceduru generuj. 
Potřebujeme umět rychle ověřovat, zda již pozice q byla někdy dříve vygenerována. 
Vhodných datových struktur je několik, např. hašovací tabulky, různé varianty vyhledávacích 
stromů atd. My použijeme datovou strukturu nazývanou trie. 

Trie je datová struktura na uchovávání řetězců nad konečnou abecedou, v našem případě to 
budou řetězce nul a jedniček. Trie je tvořena stromem, kde každý vrchol má nejvýše tolik 
synů, jaká je velikost abecedy, tzn. v našem případě nejvýše dva syny. Cesty od kořene 
stromu odpovídají řetězcům nad abecedou. V našem případě to bude tak, že pokud i-tá 
hrana cesty vede do levého syna, je i-tý znak řetězce 0, a pokud vede do pravého syna je 
tento znak 1. Každý vrchol w ve stromě obsahuje ukazatele na své syny (pokud nějaké má) a 
jeden bit udávající, zda řetězec, kterému tento vrchol odpovídá, byl do trie vložen či nikoliv. 
Na začátku je trie tvořena pouze kořenem, jehož bit je nastaven na nulu. Slovo do trie 
vložíme tak, že jdeme po hranách odpovídajících znakům vkládaného slova a pokud už 
nemůžeme z nějakého vrcholu dále pokračovat, jednoduše vytvoříme nový vrchol, připojíme 
ho jako syna tohoto vrcholu a pokračujeme do něj. Až nalezneme vrchol odpovídající celému 
vkládanému slovu, nastavíme jeho bit na jedničku. Vyhledávání řetězce je stejně 
jednoduché: Z kořene se opět necháme navigovat pomocí znaků hledaného řetězce. Pokud 
už dále nemůžeme pokračovat, pak hledaný řetězec ve stromě není. Jinak jsme nalezli vrchol, 
který odpovídá vyhledávanému řetězci, a podle jeho bitu poznáme, zda je řetězec ve stromě 
obsažen nebo není. Poznamenejme, že existují i chytřejší implementace této datové 
struktury než ta, kterou jsme si zde právě popsali. 

Časová a paměťová složitost našeho programu závisí na počtu P hledaných pozic. Pro každou 
z nich vytvoříme v našem stromě nejvýše K uzlů - prostorová složitost algoritmu je tedy 
nejvýše O(PK). Navíc pro každou z nich musíme vygenerovat všech nejvýše 2k-4 jejich 



přímých předchůdců a pro každého z těchto předchůdců otestovat v čase O(K), zda je v trie 
již obsažen. Celková časová složitost algoritmu tedy bude O(PK2). 

 

Oramovany obdélnik v matici 

Uvažujme matici A o rozměrech m x n, která obsahuje pouze nuly a jedničky. Orámovaným 
obdélníkem budeme nazývat takovou podmatici, která má aspoň dva řádky, aspoň dva 
sloupce a jejíž první a poslední řádek, stejně jako první a poslední sloupec, obsahují samé 
jedničky. Uvnitř obdélníka mohou být libovolné prvky. 

Soutěžní úloha 

Navrhněte algoritmus, který v dané matici A najde největší orámovaný obdélník. Velikost 
orámovaného obdélníka s i řádky a j sloupci je rovna i*j (tzn. hledáme orámovaný obdélník, 
pro který bude součin i*j největší možný). Pokud existuje více takových obdélníků, stačí 
nalézt jeden libovolný z nich. Můžete předpokládat, že aspoň jeden orámovaný obdélník se v 
matici A nachází. 

Příklad 

Vstup: 
m = 11, n = 24 
000000000000000000000000  
001111100000000001100000  
001100111111111111111110  
001011111111111111111110  
001010100000100011100000  
001111100100100011100000  
000010001100100111111000  
000010000000100100101000  
010011111111100100001000  
001000000000000111111000  
000000000000000000000000 

Řešení: 

Každého asi napadne triviální řešení - vyzkoušet všechny možné obdélníky. Obdélník je určen 
dvojicí protilehlých vrcholů, polohu každého vrcholu můžeme zvolit mn způsoby. V každém 
zvoleném obdélníku projdeme po jeho obvodě a ověříme, zda všechny jeho obvodové prvky 
jsou jedničky. Tento jednoduchý algoritmus pracuje v čase O((mn)2(m+n)). 

Popsaný algoritmus můžeme vylepšit tím, že zrychlíme ověřování, zda je zvolený obdélník 
orámovaný. Nechť h*i,j+ označuje délku maximálního souvislého úseku jedniček ve 
sloupci nad prvkem (i,j), počítáno včetně tohoto prvku. Přesněji řečeno, h*i,j+ = d je takové 
číslo, že platí A*i,j+ = A*i-1,j] = ... = A[i-d+1,j+=1 a zároveň buď d = i, nebo A[i-d,j+=0. Všimněte 
si, že když A*i,j+=0, podle této definice je také h*i,j+=0. Podobně nechť l*i,j+ označuje délku 
maximálního souvislého úseku jedniček v řádku nalevo od prvku (i,j), včetně prvku (i,j). 



Hodnoty h*i,j+ a l*i,j+ si můžeme vypočítat napřed pro všechny prvky matice. Pro každý prvek 
zvlášť dokážeme zjistit délku úseku jedniček nalevo a nahoru od něho v čase O(m+n). Celkem 
máme mn prvků, takže tento předvýpočet polí h a l snadno implementujeme v čase 
O(mn(m+n)). Můžeme ho však ještě urychlit. Jestliže totiž A*i,j+=0, víme, že také h*i,j+=0. 
Jestliže A*i,j+=1, počet jedniček v souvislém úseku nad prvkem (i,j) je o 1 větší než počet 
jedniček v úseku nad prvkem (i-1,j), tzn. h[i,j] = h[i-1,j++1. Stačí nám tedy počítat hodnoty h 
po sloupcích shora dolů a při jednom průchodu maticí A v čase O(mn) získáme všech mn 
hodnot h[i,j]. 

Předpokládejme nyní, že chceme zjistit, zda je obdélník s levým horním rohem (i1,j1) a 
pravým dolním rohem (i2,j2) orámovaný. Obdélník má dolní hranu ze samých jedniček právě 
tehdy, když úsek jedniček nalevo od prvku (i2,j2) má délku aspoň j2-j1+1. Podobně ověříme, 
zda úsek nalevo od prvku (i1,j2) (horní hrana) má délku aspoň j2-j1+1 a zda úseky nahoru od 
prvků i2,j1 a i2,j2 (levá a pravá hrana) mají délku aspoň i2-i1+1. Pomocí polí l a h tedy 
dokážeme v konstantním čase zjistit, zda je daný obdélník orámovaný. Opět vyzkoušíme 
všechny možnosti umístění levého horního a pravého dolního rohu, pro každý obdélník 
zjistíme, jestli je orámovaný, a z orámovaných vybereme ten s největší plochou. Tento 
algoritmus potřebuje O(mn) času na přípravu pomocných polí a O((mn)2) času na průchod 
všemi obdélníky. Celkový čas výpočtu je tedy O((mn)2). 

Existuje ale ještě rychlejší řešení úlohy. Pro každou dvojici řádků i1<i2 určíme největší 
orámovaný obdélník, jehož horní hrana leží v řádku i1 a dolní hrana v řádku i2. Uvažujme 
dvojici pevně zvolených řádků i1 a i2. Sloupec j nazveme okrajovým, jestliže v úseku mezi 
řádky i1 a i2 (včetně) obsahuje samé jedničky. Všimněte si, že sloupec j je okrajový právě 
tehdy, když h*i2,j]>=i2-i1+1. Sloupec j nazvemejedničkovým, pokud v řádcích i1 a i2 obsahuje 
jedničku. Sloupec, který obsahuje nulu alespoň v jednom z těchto dvou řádků, 
nazveme nulovým. 

Každý orámovaný obdélník s vodorovnými hranami ležícími v řádcích i1 a i2 odpovídá úseku 
od sloupce j1 do sloupce j2 pro nějaká j1<j2 taková, že j1 a j2 jsou okrajové sloupce a sloupce 
j1+1,...,j2-1 jsou jedničkové. Uvažujme maximální úsek po sobě jdoucích jedničkových sloupců 
(pojmem maximální rozumíme, že se nedá rozšířit, tzn. na obou koncích sousedí buď s 
nulovým sloupcem nebo s okrajem matice). Jestliže tento úsek neobsahuje aspoň dva 
okrajové sloupce, zjevně nemůže obsahovat ani žádný orámovaný obdélník. Jestliže 
obsahuje aspoň dva okrajové sloupce, potom největší orámovaný obdélník v daném úseku je 
určen nejlevějším a nejpravějším okrajovým sloupcem daného úseku. K nalezení největšího 
orámovaného obdélníka v pásu mezi řádky i1 a i2 nám tedy stačí v každém maximálním 
jedničkovém úseku určit nejlevější a nejpravější okrajový sloupec. Toho lze snadno 
dosáhnout v čase O(n). Musíme vyzkoušet všechny dvojice řádků, celková časová složitost je 
proto O(m^2n). 

 

 

 

 



Robot čistí trubky jiná možnost 

Výzkumný ústav potrubí a rour má nový problém, tentokrát se soustavou orientovaných 
trubek. Pro vyčištění této soustavy je zapotřebí, aby čisticí robot prošel každou trubkou 
právě jednou. Soustava je orientovaná, což znamená, že pro každou trubku je předepsán 
směr, kterým musí robot trubkou projít. S vynaložením velkého úsilí se programátorům 
výzkumného ústavu podařilo napsat program, který pro danou soustavu trubek najde jednu 
možnou trasu čisticího robota, nebo zjistí, že taková trasa neexistuje. Někdy je ovšem 
užitečné vědět, zda existuje více různých tras čištění (střídáním čisticích tras je totiž možné 
snížit opotřebení robota v zatáčkách). 

Soustava potrubí je složena z n uzlů očíslovaných 1,...,n, mezi nimiž vede m jednosměrných 
trubek očíslovaných 1,...,m. Každá trubka vede mezi dvojicí navzájem různých uzlů a nemá 
žádné odbočky nebo větvení. Z každého uzlu vede do každého jiného uzlu nejvýše jedna 
trubka. Pro tuto soustavu je zaručeno, že existuje trasa robota, která začíná i končí v uzlu 1 a 
projde každou trubkou právě jednou (v souladu se stanovenou orientací trubky). Pracovníci 
výzkumného ústavu navíc pomocí svého programu jednu takovouto trasu našli a tato trasa je 
vám k dispozici. Vaším úkolem je zjistit, zda existuje ještě jiná trasa začínající i končící ve 
vrcholu 1, která projde každou trubkou právě jednou. Tuto trasu nemusíte vypisovat, stačí, 
když váš program odpoví ano/ne. 

Řešení: 

Úlohu převedeme do řeči teorie grafů. Soustava potrubí tvoří jednoduchý orientovaný graf 
bez násobných hran a smyček. Uzly představují vrcholy tohoto grafu a trubky jsou jeho 
orientované hrany. Počet hran vstupujících do vrcholu grafu nazýváme vstupním stupněm 
tohoto vrcholu a počet vycházejících hran jeho výstupním stupněm. V našem grafu se 
vstupní a výstupní stupeň každého vrcholu sobě rovnají. Číslo, jemuž se rovnají, budeme také 
označovat jako počet průchodů vrcholem. 

Uvažujme nejprve, co by se stalo, kdyby některý vrchol v měl počet průchodů větší než 2. 
Trasa robota zadaná na vstupu by takovým vrcholem v procházela alespoň třikrát. Nechť X je 
úsek trasy mezi prvním a druhým příchodem do v a Y úsek mezi druhým a třetím příchodem. 
Snadno nyní sestrojíme novou trasu robota. Až do prvního příchodu do v se jde podle 
původní trasy zadané na vstupu. Po příchodu do v půjde robot nejprve úsek Y (čímž se vrátí 
do v), potom úsek X (čímž se opět vrátí do v) a dále dokončí svoji cestu podle původní zadané 
trasy. Jinými slovy, oproti trase zadané na vstupu jsme jen vyměnili pořadí úseků X a Y. Tím 
jsme ale sestrojili odlišnou trasu. Nemá-li tedy žádná jiná trasa existovat, musí mít nutně 
každý vrchol počet průchodů 1 nebo 2. 

Mějme nyní takový graf a v něm vyznačenou trasu, která začíná i končí ve vrcholu 1 a 
prochází každou hranou právě jednou. Pokud tento graf neobsahuje žádné hrany, trasa je 
zjevně jediná (prázdná trasa). Jestliže náš graf nějaké hrany má, půjdeme po vyznačené 
trase, dokud se na ní poprvé nějaký vrchol u nezopakuje. To určitě dříve či později nastane. 
Všimněte si úseku cesty mezi prvním a druhým příchodem do u -- označme tento úsek U. 
Má-li některý vrchol úseku U (jiný než u) počet průchodů 2, znamená to, že se tento vrchol 
ještě někdy na trase vyskytne. Označme si symbolem v první takový vrchol. Tento vrchol 



rozdělí U na dvě části -- část od u do v označme U1 a část od v do u označme U2. Část trasy od 
druhého příchodu robota do vrcholu u do jeho druhého příchodu do v označme V. Naše 
trasa tedy vypadá následovně: Robot přijde do u, projde po řadě úseky U1, U2, V a poté 
zbytek trasy. V takovém případě však existuje i jiná trasa: Robot stejně jako předtím přijde 
do u, projde postupně úseky V, U2, U1 a zbytek trasy pak projde stejně jako v původní trase. 

 
Z provedené úvahy vyplývá, že nemá-li existovat žádná jiná trasa, musí mít všechny vrcholy 
úseku U (kromě u) počet průchodů 1. Úsek U bude tedy tvořit ucho nad vrcholem u. 

 
Jestliže hrany tvořící ucho z grafu odstraníme, nezměníme tím počet tras existujících v grafu. 
(Každá trasa v grafu totiž vypadá následovně: Robot nějakým způsobem přijde do vrcholu u, 
potom projde ucho a nakonec nějak projde zbytek grafu. Když hrany tvořící ucho odstraníme, 
ke každé trase v původním grafu najdeme odpovídající trasu v novém grafu tak, že z ní 
odstraníme hrany ucha.) Tím ale dostaneme graf s méně hranami, na němž můžeme tento 
postup zopakovat. Jestliže se nám takto podaří postupně odstranit všechny hrany z grafu, 
znamená to, že i původní graf měl jen jednu možnou trasu. Naopak, pokud v některém kroku 
zjistíme, že v právě zpracovávaném grafu existuje více tras, znamená to, že také náš původní 
graf obsahoval více tras. 

Předchozí rozbor je již návodem, jak sestrojit algoritmus řešící tuto úlohu. Pro každý vrchol si 
budeme pamatovat počet průchodů. Má-li některý vrchol počet průchodů větší než 2, 
ohlásíme, že existuje jiná trasa a výpočet ihned ukončíme. V opačném případě začneme 
postupně číst ze vstupu zadanou trasu robota a budeme si pamatovat, přes které vrcholy 
jsme již prošli. Když se nám některý vrchol v zopakuje, podíváme se, zda některý vrchol mezi 
oběma příchody do v nemá počet průchodů 2. Pokud takový vrchol najdeme, ohlásíme, že 
existuje jiná trasa a ukončíme výpočet. Pokud ne, odstraníme tyto vrcholy z trasy a 
pokračujeme dále. (Všimněte si, že si vůbec nepotřebujeme pamatovat graf a měnit ho.) 
Když výpočet ukončíme s prázdnou trasou, ohlásíme, že žádná jiná trasa neexistuje. 

Správnost tohoto algoritmu vyplývá z výše uvedeného popisu. Zbývá odvodit jeho časovou 
složitost. Nechť má náš graf N vrcholů a M hran. Jestliže z některého vrcholu vycházejí 
alespoň tři hrany, jakmile první takový vrchol najdeme, můžeme výpočet ukončit. V tomto 
případě je časová složitost algoritmu O(N). (Pokud bychom dočetli ze vstupu celý graf a až 



potom kontrolovali počty průchodů přes vrcholy, zhoršila by se časová složitost na O(M+N).) 
V opačném případě z každého vrcholu vycházejí nejvýše dvě hrany, proto M=O(N). (Tedy náš 
graf má jen lineárně mnoho hran v závislosti na počtu vrcholů.) Proto také počet hran trasy 
je O(N), neboť v trase je každá hrana obsažena právě jednou. Každý vrchol na trase nejvýše 
jednou načteme, nejvýše jednou se během výpočtu algoritmu podíváme na počet průchodů 
přes něj a nejvýše jednou ho z trasy vyřadíme. To znamená, že (při vhodné implementaci) 
bude také v tomto případě časová složitost popsaného algoritmu O(N). 

 

Kapitán dělí mapu 

Kapitán Flint si při svých pirátských výpravách přišel k docela pěkné hromádce zlaťáků. 
Pirátské výpravy jsou však dosti nejisté a štěstěna vrtkavá, a proto kapitán zakopal část 
svého jmění na pustém ostrově a cestu k pokladu zakreslil na ovčí kůži ve tvaru konvexního 
N-úhelníka. Celou mapu pak rozřezal na mnoho částí, přičemž každý řez vedl přímo mezi 
dvěma vrcholy mnohoúhelníka a žádné dva řezy se neprotínaly. Aby si pojistil věrnost 
posádky svého škuneru, rozhodl se Flint některé části darovat nejzdatnějším pirátům. 
Protože by se ale námořníci mohli snadno dohodnout, mapu sestavit a poklad vykopat, chce 
mezi ně kapitán rozdělit části mapy tak, aby žádní dva námořníci neměli sousední díly. 
Přitom chce mezi námořníky rozdělit co nejvíce částí mapy. Dokázali byste napsat program, 
který pomůže kapitánovi vyřešit jeho problém? 

Řešení: 

Uvažujme následující graf G. Vrcholy grafu budou odpovídat jednotlivým dílům N-úhelníka, 
přičemž dva vrcholy budou spojeny hranou, pokud jim odpovídající díly mají společnou 
stranu. Graf G zřejmě bude souvislý a navíc nebude obsahovat žádný cyklus. Uvnitř cyklu by 
totiž ležela alespoň jedna stěna grafu G. Té musí odpovídat nějaký průsečík v nakresleném N-
úhelníku. Tento průsečík však rozhodně nemůže ležet na okraji N-úhelníka, a máme tak spor 
s tím, že žádné dvě tětivy se neprotínají. 

Souvislý graf bez cyklů je strom a naše úloha se tím zjednodušuje na nalezení maximální 
nezávislé množiny vrcholů (tj. takové množiny vrcholů, že žádné dva vrcholy z této množiny 
nejsou spojeny hranou) ve stromu. Maximální nezávislou množinu můžeme určit 
prohledáváním do hloubky. Na počátku si označíme všechny vrcholy jako přijatelné do 
nezávislé množiny. Začneme v libovolném vrcholu prohledávat strom. Když se vracíme z 
nějakého vrcholu, který je označen jako přijatelný, přidáme ho do nezávislé množiny a jeho 
otce odznačíme. Když takto projdeme celý graf, máme vybranou maximální nezávislou 
množinu. Nezávislost vybrané množiny je zřejmá. Proč ale bude vybraná množina 
maximální? Označme si vybranou nezávislou množinu A a dále si vezměme maximální 
nezávislou množinu B, která se od naší vybrané množiny liší v nejméně vrcholech. Nyní se 
podívejme na takový vrchol v, ve kterém se A a B liší a který je nejvzdálenější od vrcholu, ve 
kterém začalo prohledávání do hloubky. Případ, kdy v je v B a ne v A, nastat nemůže, protože 
když jsme nějaký vrchol v nevzali do A, tak pouze proto, že byl sousedem nějakého vrcholu u 
pod ním zařazeného do A. Protože v je nejvzdálenější vrchol, ve kterém se A a B liší, musí být 
u obsažen i v B, a tedy B také nemůže obsahovat v. Může tedy nastat pouze situace, že v je 



obsažen v A a není obsažen v B. Pokud ale v přidáme do B a z B vyřadíme otce v (pokud v ní 
byl), bude B stále maximální nezávislá množina a přitom se bude lišit v méně vrcholech, což 
je spor s výběrem B. Vybraná nezávislá množina A musí být proto skutečně maximální. 

Zkonstruovat výše popsaný graf a na něm pak provést prohledání do hloubky je zbytečně 
pracné. My budeme graf prohledávat bez jeho explicitní konstrukce. Nejdříve si tětivy 
zorientujeme tak, aby každá tětiva začínala ve vrcholu s nižším číslem a přidáme pomocnou 
tětivu začínající v prvním a končící v posledním vrcholu. Tětivy si pomocí přihrádkového 
třídění setřídíme vzestupně podle jejich počátku, tětivy začínající ve stejném vrcholu pak 
sestupně podle jejich konce. Nyní postupně procházíme vrcholy N-úhelníku v pořadí od 
vrcholu s číslem jedna po vrchol s číslem N. Při procházení si udržujeme zásobník s tětivami, 
od nichž jsme viděli začátek, ale ne konec. U každé tětivy na zásobníku si navíc pamatujeme, 
zda je přijatelná. Vždy, když začneme zpracovávat nový vrchol, nejdříve ze zásobníku 
odebereme tětivy, které v tomto vrcholu končí. Pokud je odebíraná tětiva označena jako 
přijatelná, zvětšíme velikost nezávislé množiny a odznačíme tětivu pod ní v zásobníku. Po 
odebrání všech končících tětiv přidáme na zásobník všechny tětivy začínající v daném vrcholu 
a označíme je jako přijatelné. Pak pokračujeme do dalšího vrcholu N-úhelníku. Výpočet 
skončíme po projití všech vrcholů N-úhelníku. 

Uvedený algoritmus přesně odpovídá dříve popsanému prohledávání do hloubky. Každá 
tětiva totiž jednoznačně koresponduje s hranou v grafu, která spojuje vrcholy odpovídající 
dílům odděleným tětivou. Uložení pomocné tětivy (1,N) na zásobník odpovídá vstupu do 
vrcholu, ze kterého začínáme prohledávání. Uložení další tětivy na zásobník odpovídá přejití 
po odpovídající hraně dolů (směrem od vrcholu, ve kterém začalo prohledávání), vybrání 
tětivy ze zásobníku pak návratu zpět po hraně. Při prohledávání do hloubky jsme si 
označovali vrcholy, které lze přidat do nezávislé množiny. V upraveném algoritmu místo 
vrcholu značíme tu hranu, po které jsme do vrcholu poprvé vstoupili. Algoritmus má časovou 
i paměťovou složitost O(N) (tětiv nikdy nemůže být více než N-3). 

 

Vážení mincí 

Mudrc Tlučhuba se přihlásil do konkurzu na královského rádce v jednom nejmenovaném 
království. Vzápětí však byl zaskočen podmínkami tohoto konkurzu: Jako test svých 
schopností obdrží N mincí, z nichž některé mají různou a některé stejnou hmotnost. Jeho 
úkolem bude tyto mince rozdělit do skupin tvořených mincemi stejné hmotnosti a tyto 
skupiny pak seřadit vzestupně podle hmotností mincí tak, aby v první skupině byly nejlehčí 
mince a v poslední skupině byly nejtěžší mince. Bude mít k dispozici dvouramenné váhy, na 
jejichž misky smí v jednom okamžiku položit po jedné minci. 

Mudrc Tlučhuba vás požádal o pomoc při plnění tohoto úkolu. Chtěl by, abyste vytvořili 
program, jenž mu pomůže při rozhodování, které mince zvážit, jak mince rozdělit do skupin a 
jak vytvořené skupiny uspořádat. Pro účely programu si mince očíslujeme od 1 do N. 
Samotné vážení bude ve vašem programu zastoupeno funkcí porovnej. 



Mudrc Tlučhuba musí úkol splnit v časovém limitu, který mu byl stanoven (tedy v něm musí 
úkol splnit i váš program). Kromě toho musí provést všechna nezbytná vážení, tj. nesmí 
existovat dvě či více možných řešení konzistentních s odpověďmi funkce porovnej, jinak by 
byl mudrc upálen jako čarodějník (jak jinak by mohl vědět, které uspořádání je správné?). Na 
druhou stranu nesmí být provedeno žádné zbytečné vážení, tj. takové, jehož výsledek by již 
(přímo či nepřímo) vyplýval z předchozích odpovědí funkce porovnej. 

 

Řešení: 

Použijeme upravený třídící algoritmus mergesort. V programu si budeme vytvářet 
jednosměrné spojové seznamy, jež budou mít svým jednotlivým prvkům přiřazeny mince. 
Váhy mincí budou od počátku ke konci seznamu tvořit rostoucí posloupnost. Mince stejné 
hmotnosti budou přiřazeny témuž prvku seznamu. Tento seznam budeme realizovat tak, že 
každý jeho prvek bude obsahovat ukazatel na následující prvek seznamu a na strom, který 
obsahuje mince (téže hmotnosti) přiřazené tomuto prvku. Samotný strom bude binární 
strom, ve kterém má každý prvek žádného nebo dva syny. Čísla mincí ve stromě budou 
uchovávána v jeho listech a každý uzel tohoto stromu bude obsahovat číslo některé mince ze 
svého podstromu (v naší implementaci to bude nejmenší číslo mince ve stromě). 

Základem programu bude rekurzivní procedura vytvor(prvni,posledni), která vytvoří 
jednosměrný spojový seznam popsaný v prvním odstavci. Tento seznam bude obsahovat 
všechny mince s čísly odprvni do posledni. Pokud jsou čísla prvni a posledni shodná, 
procedura vytvoří jednoprvkový seznam. Jeho jediný prvek bude ukazovat na strom tvořený 
jedním uzlem, který bude obsahovat čísloprvni=posledni. Pokud jsou 
čísla prvni a posledni různá, procedura nejdříve rozdělí interval tvořený čísly 
od prvni do posledni na dva intervaly polovičních délek a na každý z nich se rekurzivně 
zavolá. Takto získáme dva lineární spojové seznamy s vlastnostmi popsanými v prvním 
odstavci. Z nich naše procedura vytvoří jeden. 

Výsledný seznam budeme vytvářet od začátku, a to následujícím způsobem: Na některou z 
mincí ve stromě hlavy (tj. prvního prvku) prvního ze seznamů a na některou z mincí ve 
stromě hlavy druhého seznamu zavoláme funkci |porovnej|. Pokud je mince hlavy prvního 
seznamu lehčí, odpojíme hlavu od prvního seznamu a připojíme ji na konec výsledného 
seznamu; poté pokračujeme porovnáním hlav nově vzniklé dvojice seznamů. Pokud je 
naopak mince hlavy druhého seznamu lehčí, připojíme na konec výsledného seznamu hlavu 
druhého seznamu a pokračujeme s druhým seznamem bez jeho původní hlavy. Zbývá případ, 
kdy mince obou hlav mají stejnou hmotnost. V tomto případě připojíme na konec 
výsledného seznamu prvek, který ukazuje na strom, jehož levý podstrom je strom hlavy 
prvního seznamu a pravý podstrom je strom hlavy druhého seznamu; od obou seznamů 
následně odpojíme jejich hlavy. Takto pokračujeme, dokud jeden nebo oba z našich dvou 
seznamů nejsou prázdné. Pokud je jeden z nich neprázdný, nezapomeneme ho připojit na 
konec výsledného seznamu. 

Vytvořit celý program je nyní již snadné: Nejprve ze souboru vahy.in načteme počet mincí N. 
Poté zavoláme proceduru porovnej s parametry prvni=1 a posledni=N. Nakonec vypíšeme 
čísla v listech stromů (zleva doprava) ve výsledném seznamu; každý strom vypíšeme na 



samostatný řádek souboru vahy.out, a to v pořadí, v jakém stromy odpovídají prvkům 
seznamu. Čísla na každém řádku jsou setříděna (z konstrukce stromů patřícím prvkům 
seznamu) a hmotnosti mincí v pořadí dle řádků jsou rostoucí (dle vlastností vytvářeného 
seznamu). Zbývá si rozmyslet, že náš algoritmus neprovádí zbytečné volání funkce porovnej, 
a určit jeho časovou složitost. 

Nejprve dokážeme indukcí dle délky intervalu určeného parametry při volání 
procedury vytvor, že náš program neprovádí zbytečné volání funkce porovnej. 
Procedura vytvor volá funkci porovnejpouze na dvojice prvků z intervalu specifikovaného 
parametry procedury vytvor. Pokud je tento interval jednoprvkový, dokazované tvrzení platí 
z triviálních důvodů. V opačném případě, se nejprve vytvoří dva seznamy rekurzivním 
voláním procedury vytvor a ty se následně sloučí. Při slučování dvou seznamů je 
funkce porovnej volána pouze na dvojice mincí z různých seznamů (tedy výsledek takového 
volání není určen výsledky volání funkce porovnej při rekurzi). Vzhledem k tomu, že 
porovnáváme z každého seznamu minci s nejmenší vahou (a mince s menšími vahami jsme 
zařadili již do výsledného seznamu), nemůže být vztah hmotností mincí z dotazované dvojice 
určen předchozími dotazy. Můžeme tedy uzavřít, že žádné volání funkce porovnej není 
zbytečné. 

Hloubka rekurzivního volání procedury vytvor je O(log N) (N je počet mincí), neboť při 
každém volání se délka intervalu specifikovaného parametry funkce zmenší na polovinu. Na 
sloučení dvou seznamů je třeba čas úměrný délce výsledného seznamu. Protože na každé 
úrovni volání se libovolná mince vyskytuje právě v jednom seznamu, je čas strávený 
algoritmem během procedur vytvor na jedné úrovni rekurze lineární, tj. O(N). Celková časová 
složitost je tedy O(N log N). Libovolná mince se vyskytuje při běhu programu vždy právě v 
jednom seznamu, a tedy paměťová složitost programu je O(N). 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include "vahy_lib.h" 

 

struct tuzel {  

  int prvek; 

  struct tuzel *levy, *pravy; 

  }; 

struct tseznam { 

  struct tuzel *strom; 

  struct tseznam *dalsi; 

  }; 

 

struct tseznam *vytvor(int prvni, int posledni) { 

  struct tseznam *vysledek, *seznam1, *seznam2, **ocas, *pomocna; 

  if (prvni==posledni) { 

    vysledek=malloc(sizeof(struct tseznam)); 

    vysledek->dalsi=NULL; 

    vysledek->strom=malloc(sizeof(struct tuzel)); 

    vysledek->strom->prvek=prvni; 

    vysledek->strom->levy=vysledek->strom->pravy=NULL; 

    return vysledek; 

    } 

  seznam1=vytvor(prvni,(prvni+posledni)/2); 

  seznam2=vytvor((prvni+posledni)/2+1,posledni); 

  ocas=&vysledek; 

  while (seznam1&&seznam2) { 



    switch (porovnej(seznam1->strom->prvek,seznam2->strom->prvek)) { 

    case 0: 

      (*ocas)=malloc(sizeof(struct tseznam)); 

      (*ocas)->strom=malloc(sizeof(struct tuzel)); 

      (*ocas)->strom->prvek=seznam1->strom->prvek; 

      (*ocas)->strom->levy=seznam1->strom; 

      (*ocas)->strom->pravy=seznam2->strom; 

      pomocna=seznam1; seznam1=seznam1->dalsi; free(pomocna); 

      pomocna=seznam2; seznam2=seznam2->dalsi; free(pomocna); 

      break; 

    case -1: 

      *ocas=seznam1; seznam1=seznam1->dalsi; 

      break; 

    case +1: 

      *ocas=seznam2; seznam2=seznam2->dalsi; 

      break; 

      } 

    ocas=&((*ocas)->dalsi); 

    } 

  *ocas=seznam1?seznam1:(seznam2?seznam2:NULL); 

  return vysledek; 

  } 

 

void vypis_strom(FILE *soubor, struct tuzel *uzel) { 

  if (uzel->levy) { 

    vypis_strom(soubor,uzel->levy); 

    vypis_strom(soubor,uzel->pravy); 

    } 

  else 

    fprintf(soubor,"%d ",uzel->prvek); 

  }   

 

void vypis_seznam(FILE *soubor, struct tseznam *seznam) { 

  while (seznam) { 

    vypis_strom(soubor, seznam->strom); 

    fprintf(soubor,"\n"); 

    seznam=seznam->dalsi; 

    } 

  } 

 

int main(void) { 

  FILE *soubor; 

  int N; 

  struct tseznam *seznam; 

 

  soubor=fopen("vahy.in","r"); 

  fscanf(soubor,"%d",&N); 

  fclose(soubor); 

  seznam=vytvor(1,N); 

  soubor=fopen("vahy.out","w"); 

  vypis_seznam(soubor,seznam); 

  fclose(soubor); 

  return 0; 

  } 

 

 

 



Tvůrci hvězd  

Společnost pro výzkum mimozemského života vypátrala, že náš vesmír byl v minulosti (a 
možná ještě teď je) osídlen mimořádně vyspělou technickou civilizací. Pracovně byla tato 
civilizace pojmenována Tvůrci hvězd, protože technická vyspělost rasy umožňovala dokonce i 
tvořit nové hvězdy. Tvůrci hvězd měli silně vyvinutý smysl pro pořádek a symetrii. Proto 
stavěli hvězdy středově symetricky okolo bodu, kde se kdysi nalézala jejich domovská hvězda 
(než vybuchla jako supernova). Vědci by nyní rádi dodali své teorii trochu více věrohodnosti, 
a tak by chtěli zjistit, jestli hvězdy vytvořené civilizací leží skutečně středově symetricky okolo 
nějakého bodu (skutečnou pozici domovské hvězdy totiž neznají). Protože hvězd je poměrně 
hodně, rozhodli se řešit problém s pomocí výpočetní techniky. 

Vaším úkolem je napsat program, který dostane na vstupu počet hvězd vytvořených civilizací 
N a souřadnice oněch N hvězd (poloha každé hvězdy je určena trojicí celých čísel xi, yi, zi). 
Můžete předpokládat, že žádné dvě hvězdy neleží na stejném místě (tzn. nemají shodné 
všechny tři souřadnice). Na výstup program vypíše bod, podle kterého jsou hvězdy 
rozmístěny středově symetricky, popřípadě zprávu, že takový bod neexistuje. Hvězdy jsou 
rozmístěny symetricky okolo středu S, pokud pro každou hvězdu H existuje hvězda H' taková, 
že S je středem úsečky HH'. Speciálně může nějaká hvězda ležet přímo ve středu S. 

Řešení: 

Řešení této úlohy se skládá ze dvou částí. Nejdříve spočítáme, kde se musí nacházet střed 
symetrie, pokud jsou hvězdy skutečně rozmístěny symetricky. V druhé části pak ověříme, zda 
jsou hvězdy skutečně symetrické podle spočteného středu. 

Střed symetrie spočteme velmi snadno. Pokud střed symetrie má souřadnice (xs,ys,zs), tak se 
hvězda o souřadnicích (x,y,z) musí zobrazit na souřadnice (2 xs - x, 2 ys - y, 2 zs - z) (aby střed 
symetrie ležel uprostřed úsečky mezi hvězdou a jejím obrazem). Když sečteme odpovídající 
souřadnice hvězdy a jejího obrazu, dostaneme (2 xs, 2 ys, 2 zs). Pokud jsou hvězdy rozloženy 
symetricky, tak tedy sečtením odpovídajících souřadnic všech N hvězd dostaneme (N xs, N ys, 
N zs) (se souřadnicemi každé hvězdy jsme přičetli i souřadnice hvězdy, která byla jejím 
obrazem), z čehož již triviálně spočteme očekávaný střed symetrie (xs,ys,zs). 

Nyní potřebujeme ještě ověřit, že hvězdy jsou skutečně symetrické podle spočteného středu. 
Abychom ověřování zjednodušili (a zrychlili), setřídíme si hvězdy lexikograficky podle jejich 
souřadnic (tzn. v takovém pořadí, že (x1,y1,z1)<(x2,y2,z2) pokud x1<x2 nebo x1=x2 a y1<y2 nebo 
x1=x2, y1=y2 a z1<z2). Nyní si všimněme, že pokud jsou hvězdy symetricky rozloženy, tak díky 
vztahům mezi souřadnicemi hvězdy a jejího obrazu platí, že i-tá hvězda se musí zobrazit na 
N-i-tou hvězdu. Pro ověření symetrie tedy stačí projít seřazené pole hvězd a ověřit, že i-tá 
hvězda se skutečně zobrazí na (N-i)-tou hvězdu. 

Zjištění středu symetrie nám zřejmě zabere čas O(N), třídění pole s hvězdami O(N log N) a 
ověřování symetrie hvězd O(N). Celkově má tedy algoritmus časovou složitost O(N log N). 
Paměťová složitost algoritmu je O(N). 

 



Psíci skáčou na louke 

"Tak, a teď budete skákat vždycky, když zapískám. A každý jinak!", rozkázal Konrád svým 
dvěma psíkům. Chudáci malí, musí teď oba poskakovat po louce tak dlouho, dokud se oba 
současně neschovají. 

Svět je nekonečná šestiúhelníková síť. Políčka tvořící svět jsou očíslována přirozenými čísly 
počínaje od 1 po spirále. Louku tvoří prvních N políček světa. Na obrázku je příklad louky pro 
N=26: 

 
Na louce stojí naši dva psíci na políčkách S1, S2. Skrýš pro prvního psíka je na políčku T1, pro 
druhého na políčku T2. Na M políčkách louky rostou bodláky a psíci tam za žádnou cenu 
neskočí. 

Na jedno písknutí přeskočí každý psík na libovolné sousední políčko, pokud na něm nerostou 
bodláky. Oba psíci nemohou nikdy skočit současně stejným směrem a nemohou také oba 
dopadnout najednou na stejné políčko. Při každém písknutí musí každý z nich přeskočit na 
jiné políčko (i kdyby už stál ve své skrýši). 

Vaším úkolem je zjistit, na kolik nejméně písknutí se mohou oba psíci dostat současně do 

svých skrýší. 

 

Řešení: 

Na poskakování psíků se můžeme dívat jako na hru. Stav hry lze jednoznačně popsat pozicí 
obou psíků. Skok psíků představuje tah. Když oba psíci skočí, změní stav hry. Povolené stavy 
hry budou ty, které odpovídají povoleným pozicím psíků. Pro každý stav hry budeme 
zkoumat, kolika tahy se do něho dá dostat z počátečního stavu (když jsou oba psíci na 
výchozích místech). Tento počet tahů budeme označovat jako vzdálenost daného stavu. 



Vzdálenost počátečního stavu je 0. Všechny stavy, do nichž se lze z něho dostat jedním 
tahem, budou ve vzdálenosti 1. Nyní projdeme všechny stavy ve vzdálenosti 1 a hledáme, do 
kterých nových stavů se z nich dostaneme - ty budou zjevně ve vzdálenosti 2. Takto můžeme 
analogicky pokračovat pro stavy ve vzdálenosti 3, 4, ... Skončíme, když najdeme koncový stav 
(oba psíci jsou na svých cílových místech), nebo když už nenajdeme žádný nový stav. Tato 
technika prohledávání stavů se nazývá prohledávání do šířky. 

Otázkou zůstává, jak pro každý stav určit, do kterých dalších (sousedních) stavů se z něho lze 
dostat jedním tahem. Pomohlo by nám, kdybychom uměli pro každé políčko na louce určit 
čísla jeho sousedů. Sousední stavy bychom potom určili snadno. Ze všech možných pohybů 
oběma psíky 6 směry (36 možností) vyškrtáme skákání stejným směrem, skákání na bodláky, 
skok některého psíka mimo louku a současný skok obou psíků na totéž políčko. 

Abychom našli sousední políčka snadněji, ukážeme si, jak se dá šestiúhelníkový plán louky 
reprezentovat v obyčejném dvojrozměrném poli. Na políčku 1 si zvolíme dva směry. Jeden 
určuje rostoucí směr první souřadnice, druhý směr druhé souřadnice. Takto jsme přiřadili 
každému políčku souřadnice x, y, kterým odpovídají indexy v obyčejném dvojrozměrném 
poli. V dvojrozměrném poli je už nalezení sousedů lehké. Konkrétně při naší volbě 
souřadnicových os budou mít sousedi políčka (x,y) souřadnice (x,y+1), (x-1, y), (x-1, y-1), (x, y-
1), (x+1, y) a (x+1, y+1). 

 
Jak zjistíme pro políčko s číslem k jeho souřadnice? Všimněte si, že spirálu můžeme rozložit 
na vrstvy šestiúhelníkového tvaru. Nejprve určíme, na kolikáté vrstvě spirály se k nachází, 
potom stranu na této vrstvě, pozici políčka na straně a je to. 

Nultá vrstva spirály obsahuje 1 políčko, i-tá vrstva pak 6i, jelikož každá vrstva má 6 stran a na 
každé straně je i políček. Celkový počet políček ve spirálách 0...v je tedy 1+(6*1+...+6*v) = 
3v2+3v+1. 

A jak zjistíme, kde se nachází políčko k? Nejdříve spočteme vrstvu - najdeme kladné řešení 
rovnice k=3v2+3v+1 a zaokrouhlíme ho nahoru. Po vyřešení dostaneme v=*-1/2+(k/3-
1/12)1/2+. (Jednodušší a trochu pomalejší postup: zvyšujeme v, dokud počet políček 
nedosáhne k.) 

Když už víme vrstvu v, kde se políčko nachází, pořadové číslo políčka ve vrstvě (číslováno od 
0) dopočítáme snadno: odečteme od k celkový počet políček na dřívějších vrstvách a ještě 1. 



Na vrstvě v má každá strana v políček, rozdíl tedy stačí vydělit v. Číslo strany s bude podíl, 
pozice na straně p bude zbytek po tomto dělení. 

Již umíme pro dané políčko k spočítat jeho vrstvu v, stranu s a pozici na straně p. Z těchto 
hodnot dostaneme souřadnice podle následující tabulky (platí pro v>=1): 

s  x       y 
0  +v-1-p  +v     
1    -1-p  +v-1-p 
2  -v        -1-p 
3  -v+1+p  -v     
4    +1+p  -v+1+p 
5  +v        +1+p 

Implementace 

Stav hry je jednoznačně reprezentován souřadnicemi x1, y1, x2, y2 obou psíků. Při 
prohledávání do šířky si pamatujeme seznam stavů, které jsme již dosáhli, ale ještě jsme z 
nich nezkoušeli prohledávat nové vrcholy. K tomu nám poslouží fronta. Dále potřebujeme 
umět pro každý stav rychle zjistit, zda jsme ho ještě neviděli, už viděli, nebo zda se do něj 
nedá jít (bodláky). K tomu používáme čtyřrozměrné pole, kde je to přímo zapsáno. (Přesně 
totéž se dalo reprezentovat dvojrozměrným polem, které bychom indexovali původními 
souřadnicemi. Navíc bychom ale potřebovali umět ze souřadnic určit původní číslo políčka.) 

Abychom nemuseli při prohledávání do šířky stále kontrolovat, zda se nedostaneme ven z 
louky, postavíme okolo celé louky bodláky. Zakážeme také stavy, v nichž by byli oba psíci na 
stejném místě. 

Časová i paměťová složitost prohledávání je lineární vzhledem k velikosti tohoto prostoru, 

tedy O(N2). 

Pokuta za opoždení programátora 

Programátorské firmě AttoSoft se podařilo získat dalšího klienta, který potřebuje 
naprogramovat N programů. Vaškovi a jeho programátorům se však do práce moc nechtělo, 
a tak když přišel termín odevzdání, programy ještě stále nebyly hotové. Vašek se lekl a začal 
studovat smlouvu, kterou se zákazníkem podepsal. 

Ve smlouvě byl pro každý program uveden vzorec, podle kterého se počítá pokuta za 
opožděné odevzdání programu v závislosti na délce zdržení. Naštěstí není třeba zaplatit 
součet pokut za všechny opožděné programy, ale jen nejvyšší pokutu ze všech. Vašek se 
proto nyní snaží naplánovat práci na programech tak, aby zaplatil co možná nejnižší pokutu. 
Stejně jako dříve má i nyní k dispozici jen jeden počítač, a proto není možné pracovat na více 
programech najednou. Započatou práci na programu není možné přerušit. (Šikovnější z vás si 
po přečtení zbytku zadání uvědomí, že i kdyby se to smělo, stejně by se to nevyplatilo.) 

 



Řešení: 

Označme S=l1+...+lN počet dní, které AttoSoft potřebuje na dokončení všech programů. 
Poslední program tedy dokončíme po S dnech. 

Pro každý program spočítáme pokutu, kterou bychom za něj zaplatili, kdybychom ho 
dokončili až po S dnech. Program s nejmenší takovou pokutou zařadíme do rozvrhu jako 
poslední. Je-li to program číslo i, zbývá nám naplánovat všechny zbývající programy na 
prvních S-li dní, což provedeme stejným způsobem (tzn. opět vybereme jako poslední 
program s nejnižší pokutou po S-li dnech, atd.) 

Správnost uvedeného algoritmu dokážeme indukcí vzhledem k počtu programů, které 
potřebujeme dokončit. Pokud je třeba dokončit jeden program, existuje jen jediný možný 
rozvrh, a náš algoritmus tedy funguje jistě správně. 

Nechť tedy počet programů, které je třeba dokončit, je N a nechť pro libovolný menší počet 
programů náš algoritmus funguje správně. Označme G řešení získané naším algoritmem (v 
tomto řešení je posledním programem program číslo i). Nechť existuje jiné, levnější řešení O, 
které končí programem číslo j. Jestliže i=j, pak rozdíl mezi G a O musí být v pořadí prvních N-1 
programů. Podle indukčního předpokladu však toto pořadí v řešení G je optimální, proto 
řešení O nemůže být levnější. 

V opačném případě vytvoříme nový rozvrh O' následujícím způsobem. Nechť rozvrh O 
dokončuje programy v pořadí o1,o2,...,oN a nechť ok=i. Podle rozvrhu O' dokončíme programy 
v následujícím pořadí: o1,o2,...,ok-1,ok+1,...,oN,i. Všimněte si, že řešení O' je nejvýše tak drahé, 
jako řešení O. Pokuta za programy ok+1,...,oN je totiž nižší než v řešení O, neboť je dokončíme 
dříve (pokuta roste s počtem dní po termínu). Navíc pokuta za program i dokončený po S 
dnech určitě nepřesahuje pokutu za program oN dokončený po S dnech, jelikož program i 
jsme vybrali tak, aby tato pokuta byla nejmenší možná. 

Řešení O' ale nemůže být levnější než řešení G (platí tu stejný argument, jako v předchozím 
případě). Proto ani řešení O nemůže být levnější než G. Dokázali jsme, že žádné levnější 
řešení než G neexistuje, řešení určené naším algoritmem je tedy optimální. 

V každém kroku algoritmu musíme spočítat příslušnou pokutu pro každý program, který jsme 
dosud nezařadili do rozvrhu. Proto časová složitost algoritmu je O(N2). 

Při výpočtu si ještě musíme dávat pozor na to, že pokuta může být až 5 000 * 100 0003 + 5 
000 * 100 0002 + ... + 5 000, tedy přibližně 5 * 1018, a tak velké číslo se již nevejde do longintu 
a nemůžeme si dovolit použít ani typ real, jelikož potřebujeme i u tak velkých čísel rozlišovat 
rozdíly na řádu jednotek, Většina překladačů naštěstí nabízí 64-bitový celočíselný typ - v 
Turbo Pascalu je to typ comp, ve Free Pascalu například typ QWord. 

 

 

 



Vlyv na presmičky v zaklínadlech 

Při výzkumu vlivu přesmyček na magická zaklínadla se podařilo dokázat, že výměna takových 
dvou sousedních písmen v zaklínadle, která se nevyskytují v (anglické) abecedě těsně vedle 
sebe, nemá vliv na magický účinek zaklínadla. Například místo oblíbeného abraka lze stejně 
dobře použít arbaka, ale nikoliv již baraka. Samozřejmě lze sousední písmena v zaklínadle 
prohazovat vícekrát, takže z abraka lze postupně odvodit následující (stejně účinná) 
zaklínadla: 
abraka -> arbaka -> rabaka -> rabkaa -> rakbaa -> rkabaa -> krabaa. 
Povšimněte si, že pořadí výměn sousedních písmen v zaklínadle můžeme otočit, a tedy ze 
zaklínadla krabaa lze též získat původní abraka. 

Dvě zaklínadla nazveme ekvivalentní, jestliže je lze mezi sebou převést posloupností výměn 
dvou sousedních písmen, která se nevyskytují v abecedě těsně vedle sebe. Například 
zaklínadla abraka a krabaajsou ekvivalentní, ale zaklínadla dabra a badar ne. 

Řešení: 

Jednotlivým písmenům v zaklínadle přiřadíme čísla zleva doprava podle následujícího 
magického receptu: 

 Písmeno α, dostane číslo 1, pokud se před ním v zaklínadle nevyskytuje jiné 
písmeno α, ani písmena α- a α+, kde α± je písmeno v abecedě těsně před / za 
písmenem α. Například písmeno c dostane číslo 1, pokud se před ním v zaklínadle 
nevyskytuje žádné z písmen b, c, d. 

 V opačném případě písmenu α přiřadíme maximum z čísel přiřazených písmenům α-
, α a α+, která se před ním vyskytují v zaklínadle, zvětšené o 1. Například 
písmeno c dostane číslo 4, pokud se před ním vyskytuje písmeno b s číslem 3 a žádné 
z písmen c a d. 

V našem algoritmu bude klíčové následující pozorování: 

Tvrzení: Dvě zaklínadla jsou ekvivalentní právě tehdy, když čísla přiřazená každému z 
písmen a ... z tvoří stejnou posloupnost. 

Než si toto tvrzení dokážeme, demonstrujme si jeho platnost na zaklínadlech ze zadání 
úlohy: 

121314  111234 
abraka  krabaa 
Posloupnosti čísel přiřazených písmenům a, b, k a r jsou následující: 134, 2, 1 a 1. Podle 
tvrzení, které jsme zatím nedokázali, jsou proto obě zaklínadla ekvivalentní. 
11213  12131 
dabra  badar 
Čísla přiřazená písmenu a v prvním zaklínadle tvoří posloupnost 13, zatímco v druhém tvoří 
posloupnost 23. Zaklínadla tedy dle našeho tvrzení nejsou ekvivalentní. 

Nyní si výše uvedené tvrzení dokážeme: 



Důkaz: Pokud v zaklínadle vyměníme dvě sousední písmena, která nejsou v abecedě těsně 
vedle sebe, čísla přiřazená těmto písmenům se nezmění. Tedy v ekvivalentních zaklínadlech, 
musí být posloupnosti čísel přiřazených každému z písmen stejné. 

Obrácenou implikaci, tj., že pokud čísla přiřazená každému z písmen a ... z tvoří stejnou 
posloupnost, pak jsou obě zaklínadla ekvivalentní, dokážeme indukcí dle délky zaklínadla. 
Tvrzení zřejmě platí pro jedno- a dvoupísmenná zaklínadla. Předpokládejme nyní, že obě 
zaklínadla jsou tvořena alespoň třemi písmeny. Zvolme v každém ze dvou zaklínadel 
písmena α a β, která mají přiřazeno největší číslo, a pokud je takových písmen více, tak ta, 
která jsou abecedně nejmenší. Protože, posloupnosti čísel přiřazených stejným písmenům 
jsou shodné v obou zaklínadlech, musí platit α=β. 

Protože α je písmeno v prvním zaklínadle s největším číslem, nenásleduje za ním už žádné z 
písmen α^-, α a α^+, a lze ho tedy posloupností výměn přemístit na konec zaklínadla. 
Podobně můžeme na konec druhého zaklínadla přemístit písmeno β. Protože výměny dvou 
sousedních písmen, která nejsou v abecedě těsně vedle sebe, nemění čísla přiřazená 
jednotlivým písmenům, jsou posloupnosti čísel přiřazených jednotlivým písmenům v obou 
nových zaklínadlech shodné. Tato vlastnost zůstane zachována i po odebrání písmen α a β. 
Na takto získaná kratší zaklínadla, použijeme indukční předpoklad. Protože jsou zkrácená 
zaklínadla ekvivalentní, jsou ekvivalentní i zaklínadla s písmeny α a β na konci, a tedy i 
původní zaklínadla. 

Právě dokázané tvrzení nám dává návod, jak otestovat, zda jsou dvě zaklínadla ekvivalentní. 
Nejdříve dle výše uvedených pravidel přiřadíme každému písmenu v zaklínadlech číslo, a pak 
zkontrolujeme, že posloupnosti čísel přiřazených stejným písmenům se shodují. Abychom se 
vyhnuli při této kontrole vícenásobnému průchodu zadanými zaklínadly, při přiřazování čísel 
si rovnou vytvoříme posloupnosti pro jednotlivá písmena. Navíc, abychom se vyhnuli 
(pomalé) dynamické alokaci paměti, v pomocném poli si budeme uchovávat odkazy na 
následující stejné písmeno v zadaném zaklínadle. Časová i paměťová složitost takovéhoto 
algoritmu je pro dvojici N-písmenných zaklínadel O(N+A), kde A je počet písmen, která se 
mohou v zaklínadlech vyskytovat (v našem případě A=26). 

Vyasfaltováni cest 

Ve Viácii si občané již dlouho stěžovali na nekvalitní silnice. Když si jednou i vrchní cestář při 
cestě do práce v kočáře vyrazil zub, rozhodl se k radikální akci. Doslechl se, že v sousední 
zemi začali na cesty používat novinku zvanou asfalt, a myšlenka na vyasfaltování všech silnic 
ve Viácii byla na světě. A jak si vrchní cestář usmyslel, tak se i stalo. Při realizaci nápadu se ale 
nižší cestáři museli potýkat s nemilým problémem: asfalt se do Viácie dovážel v ohromných 
barelech, ve kterých bylo asfaltu tak akorát na dvě cesty (byly to opravdu ohromné barely). 
Potíž byla v tom, že jakmile se barel narazil a asfalt z něj začal vytékat, nedal se už proud 
asfaltu ničím zastavit a bylo tedy nutné vyasfaltovat najednou dvě na sebe navazující cesty. 
Jenže jak rozvrhnout asfaltování, aby cestáři neskončili ve městě s poloplným barelem a se 
všemi cestami vedoucími do města už vyasfaltovanými? Důsledky zalití náměstí a několika 
přilehlých čtvrtí do asfaltu by byly pro cestáře jistě nemilé... Rozhodli se proto přizvat k 
problému vás, jakožto na asfalt vzaté odborníky. 



Řešení: 

Úlohu si nejdříve přeformulujeme do řeči teorie grafů: máme dán graf G a chceme zjistit, jak 
lze jeho hrany rozdělit do takových dvojic, že hrany ve dvojici mají společný vrchol. Úloha 
zřejmě nemá řešení, pokud je hran lichý počet. V ostatních případech ukážeme, jak nalézt 
hledané rozdělení hran na dvojice. Budeme prohledávat graf do hloubky a vždy před 
návratem z každého vrcholu (tedy poté, co byly zpracovány všechny sousední dosud 
neprojité vrcholy) provedeme následující: Vezmeme všechny dosud nespárované hrany 
sousedící s aktuálním vrcholem. Pokud je hran lichý počet, vynecháme hranu vedoucí k otci 
(ta musí být dosud nespárovaná). Nyní máme sudý počet hran a můžeme je tedy libovolně 
spárovat. Po spárování hran můžeme ukončit zpracování aktuálního vrcholu a vrátit se k otci. 
Tímto způsobem se nám muselo podařit spárovat všechny hrany, protože u každého vrcholu 
jsme nechali nespárovanou nejvýše hranu vedoucí k otci, ale ta byla nutně spárována při 
zpracovávání otce. Ani u posledního zpracovávaného vrcholu problém nastat nemohl 
(teoreticky by mohla nastat situace, že by nebylo kterou hranu vynechat, pokud by hran u 
tohoto vrcholu zbyl lichý počet) — hran byl celkem sudý počet, spárováním některých hran 
jsme mohli vyřídit pouze sudý počet hran, a tak nám u posledního vrcholu musel zbýt sudý 
počet hran, které snadno spárujeme. Algoritmus má časovou i paměťovou složitost O(M+N), 
kde N je počet vrcholů grafu G a M počet jeho hran. 

Násobok tvoreni len zadanými čislami 

Nejmenší kladný násobek čísla 13, který je tvořen jen číslicemi 1 a 2, je 221. I číslo 997 má 
násobky zapsané jen pomocí číslic 1 a 2, nejmenším z nich je 1,121,222,212 = 997 x 
1,124,596. Nejmenším násobkem tří, ve kterém mohou být použity pouze číslice 4 a 7, je 
číslo 444. 

Vaši úlohou je napsat program, který bude taková čísla hledat. 

Vstup: 

Na prvním řádku vstupního souboru je uveden řetězec R tvořený minimálně jednou a 
maximálně deseti číslicemi (od 0 do 9). Všechny tyto číslice jsou navzájem různé. 

Na druhém řádku je uvedeno jedno kladné celé číslo N (1≤ N≤ 1,000,000). 

Výstup: 

Vypište jediný řádek a v něm jediné celé číslo – nejmenší kladný násobek čísla N, ve kterém 
se vyskytují pouze číslice z řetězce R. (Pozor, toto číslo může mít mnoho číslic.) 

Pokud číslo N žádný takový násobek nemá, vypište místo toho řetězec „neexistuje”. 

Řešení: 

Označme si C množinu povolených číslic a N zadané číslo. Naší úlohou je najít nejmenší 
kladný násobek čísla N, ve kterém jsou použité jen číslice z C. 



Zamysleme se nejprve nad jednodušší úlohou – jak zjistit, zda má zadaná úloha vůbec 
řešení? 

Buď P množina všech kladných čísel, která se dají poskládat z cifer v C. Zjistíme, jaké zbytky 
dávají čísla z P při dělení N. Pokud bude mezi těmito zbytky i nula, úloha má řešení, pokud 
nebude, řešení nemá (žádný násobek N nemá požadovaný tvar). 

Všimněme si jednoho zajímavého způsobu, jak můžeme definovat naši množinu přípustných 
čísel P: 

 Jednociferná přípustná čísla jsou právě všechny nenulové číslice z C. 
 Pokud je p∈ P a c∈ C, tak 10p+c∈ P. 
 Žádná jiná čísla v P nejsou. 

Jinými slovy, všechna k-ciferná přípustná čísla umíme vygenerovat tak, že vezmeme 
všechna (k-1)-ciferná přípustná čísla a na konec jim připíšeme ještě jednu povolenou číslici. 

Všimněme si teď, co se stane, máme-li dvě přípustná čísla p1,p2∈ P, která dávají 
po dělení N stejný zbytek z. Pokud za každé z nich připíšeme číslici c, dostaneme dvě nová 
přípustná čísla a opět obě budou dávat stejný zbytek po dělení N. (Tento zbytek bude (10z+c) 
mod N.) 

Nyní už máme dost informací na to, abychom dovedli najít množinu Z zbytků, které dávají 
čísla z P po dělení N. Budeme výše uvedeným způsobem postupně generovat čísla z P. Vždy, 
když nějaké vygenerujeme, podíváme se, zda jsme dostali nový zbytek. Pokud ano, číslo si 
uchováme na další zpracování, pokud ne, zahodíme ho. (Všechny zbytky, které umíme 
vyrobit z tohoto čísla, umíme vyrobit i z toho, které dalo tento zbytek jako první.) Jelikož 
zbytků je jen konečně mnoho, jednou skončíme. 

V tomto okamžiku už umíme rozhodnout, zda pro daný vstup existuje řešení. Po chvíli 
přemýšlení přijdeme i na to, že pokud jsme čísla z P generovali v rostoucím pořadí, tak 
v okamžiku, kdy jsme dosáhli zbytku 0, jsme ho dosáhli nejmenším možným číslem. 

Pro zkušenější řešitele dodáváme, že výše uvedený postup odpovídá prohledávání do šířky 
v grafu, jehož vrcholy jsou zbytky po dělení N a každá hrana odpovídá přidání číslice, 
kteroužto číslicí si ji také označíme. V tomto grafu nyní najdeme nejkratší cestu z některého 
vrcholu odpovídajícímu jednocifernému číslu do vrcholu 0. Hrany vycházející z vrcholu vždy 
zpracováváme v rostoucím pořadí podle přidávané číslice. Hledané číslo může být velmi 
dlouhé, proto si pro každý zbytek pamatujeme jen to, ze kterého zbytku a přidáním které 
číslice jsme ho poprvé vytvořili. Pokud se nám podaří vytvořit zbytek 0, z těchto informací 
zpětně sestrojíme hledané číslo. 

Časová i paměťová složitost tohoto řešení je O(N). 

 

 



Vyhladávač na nete 

Rozhodli jsme se, že začneme konkurovat světoznámým vyhledávačům, jako jsou například 
Google a Yahoo. Hlavním klíčem k úspěchu bude samozřejmě prezentace nalezených stránek 
uživateli. Přesněji, chtěli bychom z každé nalezené stránky ukázat co nejkratší úsek obsahující 
všechna slova, která uživatel hledal. Vaší úlohou bude napsat program, který takový úsek 
v dané stránce nalezne. 

Soutěžní úloha: 

Je dáno N slov, která uživatel zadal. Také je dán text stránky obsahující M slov. Napište 
program, který najde nejkratší úsek stránky, v němž se vyskytují všechna zadaná slova (každé 
alespoň jednou). 

Úsek stránky tvoří několik po sobě jdoucích slov. Délka úseku je rovna součtu jejich délek 
plus jejich počet minus 1 (za mezery mezi nimi). Tedy například úsek „Toto je úsek” má 
délku 12. 

Řešení: 

Máme před sebou vlastně dvě samostatné úlohy. Tou první je porovnávání slov na stránce 
s vyhledávanými slovy. Potřebujeme co nejrychleji zjišťovat, kde se na stránce které 
vyhledávané slovo nachází. 

Očíslujme si vyhledávaná slova od 1 do N. Text stránky převedeme na posloupnost čísel: 
místo vyhledávaného slova napíšeme jeho číslo, místo slova, které nás nezajímá, napíšeme 
nulu. (Pro příklad ze zadání dostaneme posloupnost 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, 0.) 

Úseky stránky, které obsahují všechna vyhledávaná slova, nazveme dobré. (Každý dobrý úsek 
odpovídá v naší posloupnosti úseku, který aspoň jednou obsahuje každé z čísel 1 až N.) 

Dobrý úsek, který už nemůžeme ani na jednom konci zkrátit, budeme 
nazývat minimální. Námi hledaný úsek je určitě minimální. Minimálních úseků ale může být i 
víc a všechny nemusí být stejně dlouhé. V našem příkladu jeden minimální úsek tvoří slova 3 
až 8, druhý tvoří slova 7 až 18. 

Naše řešení najde všechny minimální úseky a vybere z nich ten nejkratší. 

Jak na to? Postupně pro každé slovo textu stránky zjistíme, zda tam začíná nějaký minimální 
úsek, a pokud ano, kde končí. Nahlédněme, že pro každé dva minimální úseky platí, že ten, 
který později začíná, také později končí. Proto když posouváme doprava začátek hledaného 
minimálního úseku, bude se i jeho konec posouvat jen doprava. 

Abychom uměli rychle určit, zda je právě zkoumaný úsek dobrý, budeme si pamatovat 
následující informace: pocet[i] bude říkat, kolikrát se vyhledávané slovo i nachází 
ve zkoumaném úseku. Mimo to,mame bude počet vyhledávaných slov, která se vyskytují 
v aktuálním úseku aspoň jednou. 



Když teď posuneme některý konec zkoumaného úseku o jedno slovo, změní se nám nejvýše 
jedna hodnota pocet[i] a na základě toho se případně (pokud jsme právě vynechali poslední 
výskyt některého slova nebo přidali slovo, které ještě v úseku nebylo) změní 
hodnota mame o 1. 

Tím už máme tuto část úlohy vyřešenu. Začneme s úsekem, který tvoří jen první slovo textu 
stránky. V každém kroku se pak podíváme, zda je aktuální úsek dobrý. Pokud ano, 
vynecháme z něj jeho první slovo, pokud ne, přidáme k němu následující slovo textu. 

Nyní se vraťme k první části úlohy: Jak efektivně přepsat slova textu stránky na čísla? 

Jedno možné efektivní řešení je použít datovou strukturu zvanou písmenkový 
strom (anglicky trie). To je zakořeněný strom, ve kterém každý vrchol má nejvýše 26 synů a 
hrany do synů jsou označeny různými písmenky (od a do z). Každá cesta z kořene dolů 
odpovídá slovu, které si „přečteme” na hranách, po kterých jdeme. 

Písmenkový strom se dá použít k uložení množiny slov: Vytvoříme všechny vrcholy, které 
jsou třeba na to, abychom si mohli „přečíst” každé z našich slov, a následně označíme ty 
vrcholy, v nichž některé ze slov končí. Například si k vrcholu můžeme poznamenat číslo 
dotyčného slova. 

K vyřešení naší úlohy nám tedy stačí vytvořit písmenkový strom pro hledaná slova. Nyní pro 
každé slovo na stránce snadno zjistíme, zda je ve stromě uložené, a pokud ano, rovnou se 
dozvíme i jeho číslo. 

Hledání slov má časovou složitost O(lV + lS), kde lV je součet délek všech vyhledávaných slov 
a lS součet délek slov tvořících text stránky (při stavění stromu i při vyhledávání 
spotřebujeme konstantní čas na zpracování každého písmene). Vyhledání minimálních úseků 
trvá O(N+M), ale jelikož N≤ lV a M≤ lS, můžeme celkovou časovou složitost odhadnout také 
výrazem O(lV + lS). Pokud si označíme délku nejdelšího slova L, lze totéž vyjádřit 
jako O((N+M)·L). Paměťová složitost je rovna časové. 

Jiná možnost je použit místo písmenkového stromu hashování. Tehdy dosáhneme 
v průměrném případě asymptoticky stejné časové složitosti a pro velké slovníky i lepších 
multiplikativních konstant „schovaných do O-čka”. 

Polície zasahuje proti mafii 

I v tomto kole se na vás radní Stínové Prahy obracejí s dalším, ještě naléhavějším, 
problémem. Ve městě se totiž usídlila mafie a její řádění překročilo únosnou mez. Proto byla 
městská policie pověřena učinit řádění mafie přítrž. Jak už to ale bývá, není dostatek důkazů 
o činnosti mafie, a tak se policisté rozhodli nějakou dobu sledovat, jak se mafiáni mezi sebou 
stýkají. Mafiáni jsou však prohnaní a nechodí jen po ulicích, ale využívají ke svým přesunům i 
kanalizační systém města. Do kanalizace je tedy třeba rozestavit policejní hlídky tak, aby bylo 
zamezeno tajným kontaktům mezi mafiány. Přesněji, je potřeba, aby na každé cestě mezi 
domy dvou mafiánů byla alespoň jedna policejní hlídka. 



Tento nelehký úkol naštěstí zjednodušuje fakt, že kanalizačním systémem Stínové Prahy lze 
mezi každými dvěma domy projít právě jedním způsobem. Takže pokud se má mafián dostat 
kanalizací z jednoho místa na druhé, má jen jedinou možnost, kudy kanalizací projít (pokud 
nechce jít žádným místem dvakrát). Speciálně to tedy znamená, že kanalizace má 
„acyklickou” strukturu a je souvislá, jako např. kanalizační systém na obrázku. 

Vaším úkolem je napsat program, který pro daný popis kanalizačního systému a seznam 
domů ve vlastnictví mafiánů určí minimální počet hlídek, které je nutné do kanalizačního 
systému rozmístit tak, aby na každé cestě mezi dvěma domy mafiánů byla alespoň jedna 
hlídka. Hlídky lze umísťovat pouze do míst větvení, tj. hlídka nemůže být umístěna uprostřed 
stoky. Speciálně hlídka, která je umístěna ve větvení, kam je napojen dům některého z 
mafiánů, odděluje tento dům od všech ostatních domů. 

Řešení: 

V kanalizaci si libovolně zvolíme jedno z větvení, označíme ho u a budeme říkat ústí. Ze 
zadání víme, že kanalizace je taková, že z každého větvení vede právě jedna cesta do ústí. Pro 
každou stoku je proto jedno z větvení na jejích koncích blíže k ústí než druhé. Stoky si tedy 
můžeme zorientovat, tj. přiřadit jim směr tak, aby vedly směrem k ústí (viz obrázek). Směr 
přesně odpovídá tomu, jak by stokou tekly splašky, které bychom pouštěli do všech větvení a 
které by z kanalizace odtékaly pouze ústím. Pro každé větvení v jsou pak také jednoznačně 
určena větvení, ze kterých se lze po směru orientace dostat do v(to jsou přesně ta, ze kterých 
splašky protékají přes v). Množinu těchto větvení včetně větvení v budeme označovat Tv. 
Všimněte si, že speciálně množina Tu je tvořena všemi větveními v kanalizaci. 

 

Větvením, do kterých jsou napojeny domy mafiánů, budeme říkat mafiánská. Pro nalezení 
potřebného počtu hlídek použijeme jednoduchý rekurzivní algoritmus. Pro každé 
větvení v postupně spočítáme nejmenší počet hlídek, které je nutné umístit do větvení z 
množiny Tv, aby každá dvě mafiánská větvení z Tv byla oddělena hlídkou. Navíc ještě určíme, 
zda existuje rozmístění hlídek v Tv takové, že používá nejmenší možný počet hlídek, a přitom 
ze žádného mafiánského větvení v Tv neexistuje nehlídaná cesta do v (speciálně, pokud 
existuje optimální rozmístění hlídek takové, že jedna z hlídek je ve vrcholu v, pak žádná 
taková cesta neexistuje). Pokud takové (optimální) rozmístění hlídek existuje, budeme říkat, 
že pro Tv existuje optimální řešení strážící v. 

Celý výpočet bude probíhat od větvení nejvzdálenějších od ústí kanalizace směrem k ústí 
kanalizace. Větvení v, která jsou nejdále od ústí kanalizace, jsou zřejmě slepými konci stok. 
Protože ve slepém větvení není co oddělovat (mafián je v něm nejvýše jeden), není pro 



hlídání Tv potřeba žádná hlídka. Pokud větvení v není mafiánské, tak vrátíme, že 
pro Tv existuje optimální řešení strážící v. V opačném případě zjevně nemůže optimální 
řešení pro Tv být strážící. 

Uvažme nyní větvení v, do kterého vedou nějaké stoky v naší orientaci kanalizace. 
Nechť v1,...,vk jsou větvení, ze kterých vede do v stoka orientovaná směrem k v. Nejmenší 
potřebný počet hlídek proTv pak spočteme následovně. Pro každé z větvení v1,...,vk jsme si 
zjistili, kolik je nutné umístit hlídek v částech stoky s větveními z množin Tv1,...,Tvk a dané 
počty sečteme. Nejmenší počet hlídek potřebný pro Tv je určitě alespoň součet počtů hlídek 
potřebných pro jednotlivé části Tv1,...,Tvk kanalizační sítě, protože od sebe musíme oddělit 
mafiánská větvení uvnitř každé z množin Tv1,...,Tvk. Nyní ale musíme zajistit, aby byla hlídka i 
na cestě mezi mafiánskými větveními z různých množin Tv1,...,Tvk – např. mezi mafiánským 
větvením z Tv1 a mafiánským větvením z Tv2, a rozhodnout, zda existuje optimální řešení 
strážící v. Rozlišíme dva případy: 

1. Větvení v je mafiánské. V tomto případě je jasné, že pokud existuje i∈{1,...,k} takové, 
že Tvi nemá optimální řešení strážící vi, tak je třeba v oddělit od nehlídané množiny, a 
proto zvýšíme počet hlídek o jedna a novou hlídku umístíme do v. V tomto případě 
také vrátíme, že Tv má optimální řešení strážící v (zřejmě každá cesta ven z Tv musí 
projít přes v a v něm je hlídka). Pokud mají všechny množiny Tv1,...,Tvk optimální 
řešení strážící v1,...,vk, není třeba žádné mafiány oddělovat. Počet hlídek tedy 
nemusíme měnit a vrátíme pouze, že množina Tv nemá optimální řešení strážící v – 
mafiánovi ve v nelze zabránit v odchodu mimo Tv, aniž bychom přidali hlídku do v. 
Tím bychom ale použili více hlídek, než je nejmenší možný počet hlídek pro oddělení 
všech mafiánů sídlících v Tv. 

2. Větvení v není mafiánské. Pokud alespoň dvě množiny Tvi, Tvj, i,j∈{1,...,k}, nemají 
optimální řešení strážící vi, vj, musíme do v umístit hlídku, abychom izolovali 
mafiánská větvení z množin Tvia Tvj. V tomto případě tedy zvýšíme počet hlídek 
o jedna a vrátíme, že Tv má optimální řešení strážící v. Pokud existuje nejvýše 
jedno i∈,1,...,k-, takové, že Tvi nemá optimální řešení strážící vi, není třeba nikoho 
izolovat. Počet hlídek tedy už neměníme a vrátíme, že Tv má optimální řešení 
strážící v právě když všechny Tvi, i∈,1,...,k-, mají optimální řešení strážící vi. I v tomto 
případě je zřejmé, že pokud vrátíme, že Tv nemá optimální řešení strážící v, tak nelze 
umístěním nejmenšího možného počtu hlídek zabránit mafiánovi oné Tvi, která nemá 
optimální řešení strážící vi, v odchodu skrz v ven. 

Počet hlídek vypočtený pro ústí u pak vypíšeme jako výsledek. Už při popisu algoritmu jsme 
ověřili, že pro každé větvení v skutečně použijeme nejmenší možný počet hlídek potřebný k 
oddělení mafiánských větvení uvnitř Tv. Počet hlídek spočtený pro u je tedy skutečně 
nejmenší počet hlídek potřebný k oddělení všech mafiánských větvení. 

Algoritmus má lineární časovou i paměťovou složitost. 

Nakonec ještě poznamenejme, že se stejnou asymptotickou časovou složitostí lze úlohu řešit 
i jiným způsobem (ten je ovšem trochu náročnější na implementaci). Je jasné, že pokud na 
slepý konec stoky není napojen dům mafiána, nehraje tato stoka v našem uvažování roli a 
můžeme na ní zapomenout. Stejně tak pokud máme větvení, ze kterého vedou dvě stoky a 



toto větvení není mafiánské, tak můžeme na větvení a přiléhající stoky zapomenout – 
propojíme však sousední větvení přímou stokou. Pokud nelze provést žádnou z předchozích 
transformací, je snadné ukázat, že musí existovat větvení, ze kterého vede nejvýše jedna 
stoka, která není slepá, a ke koncům slepých stok jsou připojeny mafiánské domy. Do 
takového větvení pak musíme umístit hlídku (buď je slepých stok více a pak musíme mafiány 
z jejich konců oddělit, nebo je přímo toto větvení mafiánské a pak je třeba oddělit přímo toto 
větvení od sousedního větvení napojeného na mafiánský dům). Umístěním hlídky ale větvení 
přestalo hrát v našich úvahách další roli (všechny cesty skrz toto větvení jsou hlídané), proto 
na něj i na všechny přiléhající stoky můžeme zapomenout a pokračovat opět v 
transformacích kanalizace. Těmito kroky postupně zmenšujeme kanalizaci, až nám nakonec 
žádné větvení nezbude. Z našich úvah plyne, že takto zkonstruované řešení úlohy je 
optimální. 

Rybka pláva v zohrievajucej vode 

Za horkých bezmračných letních dní se voda v rybníce Blaťáku někdy skoro vaří. Slunce 
nemilosrdně žhne a malé rybky se spěchají skrýt do hlubších a chladnějších částí rybníka. Jen 
rybka Julka se opozdila za ostatními a už skoro umdlévá. 

Taková choulostivá malá rybka, jako je Julka, snáší jen určitý rozsah teplot, 
řekněme t1 až t2 (včetně krajních hodnot). Ráno mají různé části rybníka různou teplotu a 
jakmile vyjde slunce, všechny části rybníka se ohřívají stejně rychle, a to o 1 stupeň 
za 1 časovou jednotku. Rybník Blaťák je obdélníkový a je rozdělen na mxn stejně velkých 
čtvercových polí. Pole na pozici [i,j] má ráno teplotu T*i,j+stupňů (1≤i≤m, 1≤j≤n). Julka je ráno 
na pozici [Jx,Jy] a potřebovala by se dostat do bezpečí na pozici [Cx,Cy+. Julka se za každou 
časovou jednotku posune na jedno ze čtyř přes hranu sousedících čtvercových polí nebo 
zůstane stát. Pak se vždy teplota všech polí zvýší o 1 stupeň. 

Samozřejmě se rybička cestou nesmí přehřát ani nachladit, tj. pole, kde se Julka vyskytuje, 
musí mít teplotu T, t1≤T≤t2. Tato teplota musí být dodržena jak v okamžiku, když Julka na 
pole vplouvá, tak když jej opouští (mezi čímž se teplota zvýšila alespoň o 1 stupeň). Vyjímku 
tvoří jen cílové pole, na které smí vplout nezávisle na jeho teplotě a tím se dostat do bezpečí. 
Rybka Julka nesmí samozřejmě na své cestě opustit rybník. 

Napište program, který dostane na vstupu Julčin teplotní rozsah < t1,t2> (0≤t1<t2≤106), 
velikost Blaťáku mxn (1≤m,n ≤1,000), počáteční a cílovou pozici 
Julky [Jx,Jy] a [Cx,Cy+(1≤Jx,Cx≤m,1≤Jy,Cy≤n) a počáteční teplotu každého pole 
rybníka T[i,j] (0≤T*i,j+≤106) a najde pro naši malou rybku cestu do bezpečí respektující 
teplotní omezení či zjistí, že taková cesta neexistuje. Nalezená cesta má být nejrychlejší 
možná, tj. má trvat co nejméně časových jednotek. Pokud existuje více nejrychlejších cest, 
program může vypsat libovolnou z nich. Můžete předpokládat, že všechny 
teploty t1, t2 a T[i,j] jsou celá čísla. Navíc také můžete předpokládat, že rybka je na počátku v 
poli s pro ni přijatelnou teplotou a že počáteční pole je různé od cílového. 

 

 



Řešení: 

Nejjednodušším a zaručeně správným řešením by bylo spočítat si pro každý 
čas t=1,2,3,.. množinu pozic Mt, kde se Julka může nacházet v čase t, z množiny pozic Mt-

1 přidáním všech polí a jejich sousedů do Mt, pokud splňují v časech t i t-1 Julčina teplotní 
omezení. Na začátku v čase t=0 je M0={(x1,y1)}, první Mt ve které bude (x2,y2) je první 
možnost jak se dostat do cíle, pokud bude dřív některá Mt prázdná, Julka se určitě uvaří. 

Toto by sice možné velmi snadno naprogramovat, ale časová náročnost by byla až O(mnT), 
kde T je čas doplutí do cíle nebo přehřátí rybníka – tento může být však velmi velký v 
porovnání s m a n. 

K lepšímu řešení využijeme toho, že stačí u každého pole vědět, kdy nejdříve (a jak) by se na 
něj mohla Julka dostat. Pokud chci na pole vůbec v průběhu plavby připlout, nemá žádný 
smysl připlouvat později než při první příležitosti. Na počáteční pole se dostanu v čase 0. 
Když na nějaké pole už znám nejrychlejší cestu, mohu se z něj na jeho sousedy dostat buď 
hned nebo musím počkat, až se nové pole ohřeje, nebo vůbec, pokud už je pole moc horké 
nebo nemůžu čekat dostatečně dlouho. 

Pro nalezení nejrychlejší plavby do každého pole lehce upravíme Dijkstrův algoritmus 
(původně pro hledání nejkratších cest v grafu). Poznamenejme, že detaily důkazu správnosti 
a popis Dijkstrova algoritmu lze nalézt například na stránkách KSP v sekci Studijní 
materiály (http://ksp.mff.cuni.cz/study/cooks.html). Budeme si udržovat množinu polí Z, kam 
už známe nejrychlejší cestu, na začátku je Z=,-. Dále si pro každé pole budeme udržovat 
čas c(x,y), kdy z něj už lze odplout. Na začátku bude c(x,y)="Nekonecno" u všech polí kromě 
pole (x1,y1) a c(x1,y1)=0. Algoritmus v každém kroku přepočítác(x,y) sousedů políček ze Z a 
pak do Z přidá pole s nejmenší hodnotou c(x*,y*), které v Z ještě není. Pokud takto 
rozšiřujeme Z, nemůžeme se při výpočtu dopustit chyby – kdyby k poli (x*,y*)existovala 
rychlejší plavba než přímo přes pole ze Z, její první pole mimo Z má c(x,y) určitě nižší 
než c(x*,y*), což ale není možné. Podobně nahlédneme, že do množiny Z jsou postupně 
zařazena všechna pole dosažitelná z počátečního pole. 

Nyní se zabývejme vlastní implementací tohoto algoritmu. U každého políčka si budeme 
pamatovat, zda je již v množině Z, současnou hodnotu c(x,y), počáteční teplotu a směr, 
odkud je nejlepší na něj přijet. Které pole mimo Z má nejnižší c(x,y), budeme zjišťovat 
pomocí haldy (podobně jako v Dijkstrově algoritmu), ve které budou všechna pole 
neobsažená v množině Z uspořádaná podle c(x,y). Z haldy v každém kroku algoritmu 
vybereme pole (x*,y*), přidáme ho do Z a podíváme se, jestli by bylo možné doplout do jeho 
sousedů rychleji (hned nebo s případným čekáním), než jsme zatím uměli. Pokud je to 
možné, zlepšíme hodnotu c(x,y) takového souseda, upravíme pozici tohoto pole v haldě a 
zapamatujeme si nový lepší směr připlutí, abychom později byli schopni pro každé pole 
v Z vystopovat optimální cestu až do počátku. Pokud bychom měli z haldy vybrat pole 
s c(x,y)="Nekonecno", skončíme. Pokud se ale dřív pole (x2,y2) dostane do množiny Z, nalezli 
jsme nejrychlejší možný způsob plavby na toto pole a také skončíme. 

Složitost algoritmu při každém z nanejvýš mn rozšíření množiny Z je O(log(mn)) – 
potřebujeme z haldy vybrat minimum a aktualizovat až 4 sousední hodnoty a každá operace 



s haldou trvá logaritmicky s její velikostí. Načtení dat ze vstupu, příprava haldy i vypsání 
výsledku netrvá déle než O(mn). Celková časová složitost popsaného algoritmu je 
tedy O(mnlog(mn)) a paměťová složitost O(mn). 

Zbierka prirozených čísel 

Pan Pterodaktylos je sběratelem. Vášnivým a takříkajíc univerzálním. Sbírá úplně všechno: 
známky, motýly, známky s obrázky motýlů, ba dokonce i všechna přirozená čísla. Těch má 
několik zvláště vydařených sbírek. 

Každá sbírka čísel je určena parametry B a D a obsahuje všechna nezáporná celá čísla, která 
se dají zapsat v soustavě o základu B pomocí nejvýše D číslic.*Připomeňme, že zápis xk-

1...x0, xi∈{0,...,B-1}, v soustavě o základu B představuje číslo ∑i=0
k-1 xi B

i. Tato čísla jsou 
ve sbírce seřazena důmyslným způsobem: nejprve vzestupně podle svého ciferného součtu a 
uvnitř každé skupiny se stejným ciferným součtem pak vzestupně podle hodnoty čísel. 
Například sbírka označená parametry B=3, D=2 obsahuje nejvýše dvouciferná čísla v trojkové 
soustavě, a to v následujícím pořadí: 0; 1, 10; 2, 11, 20; 12, 21; 22 (středníkem jsou odděleny 
bloky čísel se stejným ciferným součtem). 

Pro větší hodnoty B a D je taková sbírka dosti rozsáhlá. Pokud pan Pterodaktylos chce 
ze sbírky vytáhnout k-té číslo v pořadí, čeká ho obvykle dlouhá cesta mezi kilometry regálů, 
než se k němu dostane. Vás napadlo, že to vůbec není potřeba – když víte, že sbírka obsahuje 
opravdu všechna čísla, lze k-té číslo v pořadí snadno spočítat. 

Úloha 

Napište program, který dostane parametry B a D sbírky čísel a číslo k a odpoví k-tým číslem 
ve sbírce. 

Řešení: 

Pojďme nejdříve zjistit, kolik čísel páně Pterodaktylova sbírka obnáší. Zvolme si pevný základ 
soustavy B a označme n(d,s) počet všech čísel, která mají v naší soustavě zápis 
délky d (včetně případných nevýznamných nul na začátku) s ciferným součtem s. Jelikož 
ciferný součet 0 má pouze číslo ze samých nul, je n(d,0)=1 pro každé d. Naopak prázdné číslo 
má nutně nulový ciferný součet, takže n(0,0)=1a n(0,s)=0 pro s>0. Pro d>0, s>0 pak platí 
následující vztah: 

n(d,s) = ∑i=0
min(B-1,s) n(d-1,s-i), (*) 

v němž sčítáme přes všechny možnosti, jak zvolit číslici i na prvním místě zápisu. Takto 
můžeme pohodlně spočítat libovolné n(d,s): nejdříve spočítáme n(0,0) až n(0,s), z nich 
pak n(1,0) až n(1,s)atd. 

Jelikož čísla délky D mají ciferný součet nejvýše S=D(B-1), všech čísel ve sbírce 
je n(D,0)+n(D,1)+...+n(D,S). Takto jsme je dokonce spočítali v pořadí podle jejich ciferného 
součtu, takže pokud chceme k-té číslo sbírky, snadno nalezneme jeho ciferný součet s a 
zjistíme, kolikáté je s tímto součtem. Následně zjistíme podle formulky (*) pro n(D,s) první 



číslici i a kolikáté číslo délky D-1 se součtems-i hledáme. Stejným způsobem pak získáme 
zbývající cifry. 

Všechna n(d,s) pro d≤D a s≤S získáme pomocí naší formulky v čase O(DSB)=O(D2B2). Samotné 
hledání pak obnáší sečíst S hodnot n(d,s) a následně provést D iterací po B krocích. Vše tedy 
stihneme v čase O(D2B2), což je pro meze uvedené v zadání „na odmáčknutí.” Paměťová 
složitost navrženého řešení je pak O(DS)=O(D2B). 

Program se drží tohoto postupu, jedinou potenciální zradou by mohlo být, že čísla, se 
kterými pracujeme, se vejdou až do 64-bitového číselného typu. Také samozřejmě nesmíme 
vypisovat nuly na začátku čísla. 

#include <stdio.h> 

 

#define MAXB 10 

#define MAXD 30 

#define MAXS ((MAXB-1)*MAXD) 

typedef long long int big; 

 

int main(void) 

{ 

  int B, D; 

  big k; 

  big n[MAXD+1][MAXS+1] = { 0 }; 

 

  FILE *fi = fopen("sbirka.in", "r"); 

  fscanf(fi, "%d%d%lld", &B, &D, &k); 

  fclose(fi); 

 

  // Spočítáme všechna n[d][s] 

  n[0][0] = 1; 

  int S = (B-1)*D; 

  for (int d=1; d<=D; d++) 

    for (int s=0; s<=S; s++) 

       for (int x=0; x<B && x<=s; x++) 

          n[d][s] += n[d-1][s-x]; 

  k--; 

 

  // Najdeme správný součet 

  int s = 0; 

  while (s <= S && k >= n[D][s]) 

    k -= n[D][s], s++; 

 

  // Dopočítáme číslice a rovnou je vypíšeme 

  FILE *fo = fopen("sbirka.out", "w"); 

  int z = 1;                               // Zatím samé nuly 

  for (int d=D; d>1; d--) 

    { 

      int x = 0;                           // Hledáme číslici 

      while (x < B-1 && n[d-1][s-x] <= k) 

        { 

          k -= n[d-1][s-x]; 

          x++; 

        } 

      if (x || !z)                         // Vypíšeme ji 

        { 

          fputc('0' + x, fo); 

          z = 0; 



        } 

      s -= x; 

    } 

  fprintf(fo, "%d\n", (int)s);             // Poslední číslice 

  fclose(fo); 

 

  return 0; 

} 

 

Smeny na strouháni mrkve 

Jak zajíček Hopsálek stárnul, začaly mu padat zuby. Dostal sice pěknou zubní protézu, ale už 
si nemohl pochutnávat na své oblíbené mrkvi. Rozhodl se tedy, že začne provozovat továrnu 
na strouhání mrkve. Do továrny pak může přijít zaječí důchodce a mrkev mu tam nastrouhají, 
aby si na ní mohl pochutnat i v pokročilém věku. 

Hopsálek plánuje, že továrna bude fungovat na směny. Každá směna bude trvat 
přesně M minut a směny budou následovat bezprostředně jedna za druhou. První směna 
musí začít v jedné z prvních M minut provozu. 

Továrna pracuje jenom tehdy, když do ní přijde nějaký (za)ječící důchodce. Pokud víme, že 
v průběhu celé směny nepřijde ani jeden, můžeme směnu zrušit a tím ušetřit. 

Úloha 

Zjistili jste přesně, v jakých minutách budou do továrny chodit mrkvechtiví důchodci. Mrkev 
stihnou zaměstnanci továrny nastrouhat ještě v té minutě, kdy ji zákazník přinesl. Vaším 
úkolem je zjistit, kterou z prvních M minut má začít první směna, aby bylo směn, ve kterých 
se v továrně pracuje, co nejméně. 

Řešení: 

Když vás Hopsálek najímal do továrny, vysvětlil vám, jak si představuje postup na hledání 
nejlepšího začátku první směny: „V poli si pro každý začátek první směny budete pamatovat, 
kolik směn je možné v tomto případě zrušit. Nakonec podle příchodu posledního zákazníka 
spočtete počet směn, který by byl třeba, kdyby nebyla žádná směna zrušená, odečtete (v poli 
uložený) počet zrušených směn a podle toho si vyberete takový začátek první směny, aby 
směn bylo co nejméně.” 

Označme začátek první směny i0. Víme, že i0 může nabývat hodnot 1 až M-1. Pro všechny 
tyto hodnoty si v poli uložíme, kolik směn bychom mohli zrušit, kdyby první směna začínala 
v i0-té minutě. Na začátku jsou v poli samé nuly. Poté budeme zpracovávat postupně 
jednotlivé zákazníky od prvního do posledního. V každém kroku budeme zkoumat, kolik 
směn můžeme zrušit v pauze mezi příchodem aktuálního zákazníka a zákazníka před ním (tj. 
nejdříve mezi prvním a druhým, pak mezi druhým a třetím atd.). 



Řekněme tedy, že aktuální zákazník přišel v čase b a zákazník před ním v čase a. Pro všechny 
možná i0 bychom si chtěli napočítat, kolik můžeme v pauze mezi a a b zrušit směn, pokud 
první začínala v čase i0. Na tom ale není nic těžkého – směna, ve které se zpracuje zákazník 
s příchodem a, musí začínat v čase a-((a-i0) mod M) a směna, ve které se zpracuje zákazník 
s příchodem b, musí začínat v čase b-((b-i0) mod M), takže můžeme zrušit 

[b-((b-i0) mod M) - (a-((a-i0) mod M))]/M 

směn. Takto upravíme počty zrušených směn v jednom kroku pro všechna možná i0. 

Když takto zpracujeme pauzy mezi všemi zákazníky, stačí už jenom pro každé i0 spočítat 
počet směn, které bychom potřebovali pro zpracování všech zakázek, kdybychom směny 
nerušili, odečteme spočtený počet zrušených směn a máme skutečný počet směn v případě, 
že první začínala v čase i0. 

Takové řešení by jistě fungovalo, nicméně jeho časová složitost je O(NM), protože 
na zpracování jednoho zákazníka musíme upravit počty zrušených směn pro M možných 
začátků. 

Takové řešení vás (a ani nás :-)) zajisté nemůže uspokojit, tak se pojďme zamyslet, jak 
bychom ho mohli vylepšit. Začněme s důležitým pozorováním. Řekněme, že zkoumáme 
pauzu mezi příchody v a a b minut. Nejvíc směn můžeme zrušit tehdy, když další směna 
začne hned v čase a+1 (to je v případě i0=(a mod M)+1). Když budeme i0 zvyšovat, budeme 
moci chvíli rušit stejný počet směn, dokud nedojde k tomu, že poslední rušená směna poprvé 
nezasáhne do času b – pak budeme moci směn zrušit o jednu méně. Stejný počet směn (tj. 
o jedna méně než pro začátek i0) budeme moci zrušit pro všechna zbylá i0 až do i0-1. 

Uvědomili jsme si tedy, že v poli počtu zrušených směn chceme přidat jednomu souvislému 
úseku hodnot i0 číslo s+1 a zbylému úseku číslo s. Zkusíme tedy najít jinou reprezentaci pole, 
která by nám umožnila provádět takovéhle úpravy v konstantním čase. Začneme tím, že si 
mimo pole budeme pamatovat číslo, které je třeba přičíst ke všem číslům v poli. Pak můžeme 
k tomuto číslu přičíst s a jediné, co bude třeba udělat, bude souvislému úseku v původním 
poli přičíst číslo jedna. Tento problém už vyřešíme lehce – v poli si pro různá i0 nebudeme 
pamatovat skutečný počet zrušených směn, ale jenom rozdíl počtu zrušených směn oproti 
předchozímu prvku. Pak můžeme přičtení jedničky k souvislému úseku provést tak, že 
přičteme jedničku k počátečnímu prvku úseku a odečteme jedničku od prvku, který 
následuje za posledním prvkem úseku. Nakonec stačí naše pole rozdílů projít a spočítat 
skutečné hodnoty zrušených směn. 

Naše vylepšené řešení má časovou složitost O(N+M) a paměťovou O(M), což je jistě pro vás i 
pana Hopsálka uspokojivé. 

 

 

 



Cyklo trasa s najvacsim ohodnotenim 

Tibor je vášnivý cyklista. Kromě cyklů v grafech má však také rád hory. Rozhodl se, že se o 
prázdninách vypraví s kamarády na kola do Švýcarska. Chtěli by podniknout čtyřdenní výlet a 
spát budou vždy v hotelu v některém ze švýcarských měst. Vlakem dojedou do jednoho z 
měst a odtud vyrazí do strmých kopců a hlubokých údolí. Na internetu si našli seznam 
jednodenních tras mezi švýcarskými městy, dokonce i s bohatým hodnocením od ostatních 
cyklistů. Stejně jako mnoho dalších věcí v Tiborově životě, i výlet musí tvořit cyklus. Po 
čtyřech dnech se tedy musí vrátit zase zpět do města, ze kterého vyrazili. Teď jen naplánovat 
tu nejlepší trasu. Tibor však zjistil, že to není tak jednoduché a rád by, abyste mu pomohli. 

Soutěžní úloha: 

Švýcarská města si pro jednoduchost očíslujeme čísly od 1 do N a počet tras nalezených na 
internetu si označíme M. Každá trasa vždy spojuje dvě různá města a žádné dvě trasy 
nespojují stejnou dvojici měst. Navíc má každá trasa ohodnocení, což je přirozené číslo menší 
nebo rovné 256. Všechny trasy lze projet oběma směry a ohodnocení trasy je pro oba směry 
stejné. Z každého města vede nejvýše 100 tras. Tibor přirozeně nechce jet žádnou z tras 
dvakrát. Vaším úkolem je najít čtyři na sebe navazující trasy takové, že první z nich začíná ve 
stejném městě, kde poslední končí, a tyto trasy mají největší součet ohodnocení. Pokud 
existuje více řešení, můžete vybrat libovolné z nich. 

Řešení: 

Vzhledem k omezení na počet N měst uvedenému v zadání úlohy, není možné si vstup 
reprezentovat maticí velikosti N×N. Uložíme si tedy raději vstup tak, že pro každé z měst 
vytvoříme seznam nejvýše 100měst, do kterých z tohoto města vedou trasy. Pro 
jednoduchost budeme nazývat města, mezi kterými vede trasa, sousední. 

Nejjednodušším řešením úlohy je zvolit každé z N měst jako počátek Tiborovy trasy, pak 
zvolit každé z nejvýše 100 sousedních měst jako druhé město trasy, každé z nejvýše 100 
sousedních měst druhého města jako třetí město trasy a nakonec každé ze 100 sousedních 
měst třetího města jako čtvrté město trasy a pak ověřit, že mezi prvním a čtvrtým městem 
vede trasa. Toto řešení má sice lineární časovou složitost O(N), ale konstanta schovaná do 
„velkého O” je 1004 (vyzkoušení 1003 možností volby druhého, třetího a čtvrtého města a 
kontrola, že první a čtvrté město jsou sousední), takže toto řešení nemůže splnit časový limit 
pro tuto úlohu. 

Rychlejší řešení bude založeno na následující myšlence. Pokud ABCDA je čtyřdenní plán 
výletu, pak ABC a ADC jsou dvě dvojice na sebe navazujících tras. Jestliže je navíc 
plán ABCDA nejdelší možný, musí ABCa ADC tvořit nejdelší a druhou nejdelší ze všech dvojic 
tras, které začínají v A a končí v C. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by možné plán výletu ještě 
zlepšit. 

Naše řešení tedy bude vypadat následovně. Nejdříve zafixujeme město A. Poté pro každé z 
měst sousedících s A projdeme všechny jeho sousedy C a pokud nalezená dvojice (na sebe 
navazujících tras) z A doC je největší nebo druhá největší dosud nalezená, uložíme její 



hodnotu do pomocného pole. V průběhu výpočtu navíc kontrolujeme, zda jsme nenalezli dvě 
dvojice na sebe navazujících tras z A do C, jejichž součet ohodnocení by byl lepší než součet 
ohodnocení dosud nejlepšího nalezeného plánu pro výlet. Pokud tomu tak je, nahradíme 
plán výletu těmito trasami. 

Toto řešení vyžaduje pro každé z N měst prozkoumání nejvýše 1002 dvojic (na sebe 
navazujících) tras, které z něj vedou. Je tedy rychlejší než první námi navrhované řešení. Na 
závěr si ještě vysvětleme, jak se vyhnout inicializaci pomocného pole pro ukládání dvojic tras 
mezi A a C (toto pole má velikost O(N)) – spolu s hodnotou dvojic na sebe navazujících tras si 
do pole též uložíme číslo města A a pak snadno poznáme, zda hodnoty uložené v poli 
odpovídají právě zafixovanému městu A nebo městu A z některé z předchozích iterací. 

Časová složitost námi navrženého řešení je O(D2N), kde D je maximální počet sousedů města. 
Paměťová složitost je pak O(DN). 

 

Robot na mesiaci v tovarni 

Do lunární stanice na Měsíci narazil neznámý předmět a jedinou šancí na záchranu je vyslat 
teleportem robota s prosbou o pomoc do některé z dalších stanic na Měsíci. Nejbližší 
takovou stanicí je stanice Alfa, která je však kromě jednoho skladiště zcela odstíněna proti 
teleportaci. 

Mapa skladiště je obdélníková mřížka čtvercových polí, kde je každé pole buď celé zabráno 
překážkou (a tedy je neprůchozí) nebo je pro robota celé průchozí. Robot je malý primitivní 
model, kterého lze ovládat jen tak, že se mu zadá posloupnost jednoduchých příkazů a on ji 
neustále opakuje. Příkazy jsou čtyři: pro otočení robota vlevo a vpravo (o 90°) a pro pohyb 
vpřed a vzad (na sousední pole). 

Robot se po teleportaci může ocitnout na libovolném políčku na mapě skladiště, kde není 
překážka, a je natočen směrem na sever. Pokud se robot pokusí pohnout na místo s 
překážkou, zůstane na místě (zarazil se o ni) a pokračuje následujícím příkazem ze své 
posloupnosti. Za opuštění skladiště se považuje překročení libovolného okraje mapy. 

Soutěžní úloha: 

Vaším úkolem je napsat testovací software, který na základě příkazové sekvence pro robota 
a mapy skladu ve tvaru čtvercové sítě spočítá, z kolika políček lze sklad opustit prováděním 
zadané posloupnosti příkazů. Připomeňme, že po provedení posledního příkazu této 
posloupnosti robot začne znovu provádět příkazy posloupnosti od začátku. Navíc pro každé 
políčko, ze kterého robot skladiště opustí, program určí počet příkazů, které robot provede 
do opuštění skladiště (do tohoto počtu se započítávají i ty příkazy, které robot nemohl 
vykonat kvůli překážce v cestě). 

 

 



Řešení: 

V popisu řešení bude L vždy značit délku posloupnosti příkazů, S šířku a V výšku mapy 
skladiště. Stavem robota budeme označovat čtveřici <X, Y, P, Směr>, kde X, Y je robotova 
pozice ve skladišti,1≤P≤L je pozice následujícího příkazu v zadané sekvenci a Směr je směr 
natočení robota. 

Počet stavů, ve kterých se robot může nacházet, je nanejvýš 4 S V L. Všimněte si, že jeho 
poloha ve skladišti, pozice v sekvenci příkazů a natočení jednoznačně určují, co bude robot 
dělat dál. Jakmile se robot ocitne v některém stavu podruhé, je jisté, že se zachová stejně 
jako po poslední návštěvě, a tedy se „zacyklí”. Ještě si všimněte, že robot se může dostat i do 
cyklu, který neobsahuje jeho výchozí stav, a že to, že se robot vrátil do stejné pozice ve 
skladišti při jiné pozici v sekvenci příkazů, ještě nemusí znamenat zacyklení. 

Jistě vás napadlo, že nejjednodušší by bylo pro každé volné pole plánu simulovat chování 
robota začínajícího na tomto poli až k cíli nebo do zacyklení. Zacyklení je možné detekovat 
několika způsoby: poznamenáváním prošlých stavů cesty, simulováním 4 S V L příkazů, či 
simulováním dvou robotů různých rychlostí. Takovéto programy ale mají složitost O(S2V2L), 
protože nevylučují možnost, že robot pro velkou část startovních polí projde téměř každé 
pole řádově L-krát.*Autoři znají konstrukci mapy N×N a posloupnosti příkazů délky N, kde 
výše uvedené programy běží v čase řádově N4. S chytře napsaným zjišťováním cyklů může ale 
i toto řešení získat část bodů i za některé velké vstupy (jako například náhodně a hustě 
rozmístěné překážky). 

Snadná pomoc, řeknete si, stačí si pro každý ze 4 S V L stavů pamatovat, jak dlouho trvá 
dostat se z něj mimo mapu, či zda se z něj robot zacyklí. Ať už si tabulku hodnot stavů 
budeme počítat „od konce” od stavů těsně před opuštěním mapy nebo rekurzivní funkcí z 
počátečních stavů, platí, že celkově na každý ze stavů provedeme pouze jeden výpočet. To 
nám dá algoritmy s časovou složitostí O(S V L), ale stejně vysoká bude i paměťová složitost – 
tabulka mezivýpočtů bude mít velikost až 4 S V L, což je pro daná omezení až 5·108 položek. 

V právě popsaném řešení jsme si pamatovali hodnoty pro každý stav – což takhle ušetřit a 
pamatovat si pouze některé stavy? Zkusme se omezit na stavy, ve kterých je robot před 
provedením prvního příkazu programu (tedy stavy <X, Y, P=1, Směr>). Vybraných stavů je 
nanejvýš 4 S V a následující vybraný stav lze z aktuálního vybraného stavu zjistit 
odsimulováním L příkazů. 

Nejprve si popíšeme řešení pomocí rekurzivní funkce, která bude simulovat procházku ze 
zadaného stavu až k opuštění mapy či zacyklení, a zjištěné hodnoty pro vybrané stavy si 
zapamatuje. V tabulceKroku[X, Y, Směr] bude pro každý vybraný stav uloženo, zda je ještě 
neznámý, zda jsme jej již navštívili během aktuální procházky, zda se z něj robot zacyklí, nebo 
po kolika krocích z něj robot opustí mapu. 

Funkce KolikKroků(X, Y, Směr) vrátí buď počet kroků nutný k opuštění mapy, nebo -1, pokud 
zjistí cyklus. Po zavolání funkce se podíváme do tabulky Kroků a pokud je hodnota již známa, 
vrátíme ji. Pokud je v tabulce uvedeno, že jsme tento stav již navštívili, vrátíme informaci o 
tom, že tato procházka vede do cyklu. Pokud není hodnota pro stav známa, poznamenáme 
do Kroků, že jsme skrz tento stav na této procházce šli, odsimulujeme L příkazů k dalšímu 



vybranému stavu <X', Y', P'=1, Směr'> (nebo k okamžiku opuštění mapy) a zavoláme k 
:= KolikKroků(X', Y', Směr'). Je-li vrácené kpočet příkazů, uložíme součet k+L do Kroků[X, 
Y, Směr] a vrátíme tuto hodnotu; je-li to informace o zacyklení, uložíme ji a vrátíme. 

První zavolání funkce KolikKroků na konkrétní stav spotřebuje čas nanejvýš O(L) a 
paměť O(1). Každé další zavolání stojí čas pouze O(1) a již nic nevolá, takže tento čas 
můžeme „naúčtovat” při analýze časové složitosti volající funkci. Vzhledem k tomu, že 
prvních volání KolikKroků bude nanejvýš tolik, kolik je vybraných stavů, máme algoritmus s 
časovou složitostí O(S V L) a paměťovou složitostí O(S V). Jeho implementace v Pascalu je 
uvedena níže. 

Navržený rekurzivní algoritmus je správně, ale používá příliš velký zásobník. Ukázková 
implementace proto používá vlastní zásobník na vybrané stavy navštívené během procházky 
a celá proceduraKolikKroků je nerekurzivní. V programu níže jsme si ještě ušetřili práci 
sjednocením informace o tom, že stav je už navštívený v aktuální procházce, s informací, že 
stav vede do cyklu. V situaci, kdy narazíme na cyklus nebo navštívený stav, by se program 
měl chovat stejně a takto ušetříme vybírání zásobníku. 

Hurikan znicil mosty ktore budu padat 

Souostroví Kiribati je tvořeno N ostrovy. Ještě předevčírem byla mezi těmito ostrovy 
postavena celá síť mostů, po nichž se dalo pohodlně přejet z každého ostrova na libovolný 
jiný. Včera se ale přehnal přes Kiribati hurikán Hermano a mnohé mosty zničil, takže jich 
zbylo pouze M. A co je ještě horší, K z těchto M mostů má narušenou statiku. Místní statik 
zjistil, že v každém z následujících K dní spadne jeden z těchto K poškozených mostů. 

Místní vláda potřebuje zajistit, aby se obyvatelé i nadále mohli dostat každý den 
z libovolného ostrova na libovolný jiný. Rozhodla se proto najmout několik převozníků. Každý 
převozník zabezpečí dopravu mezi jednou konkrétní přidělenou dvojicí ostrovů. 

Soutěžní úloha: 

Program dostane na vstupu popis mostů, které zůstaly zachovány po řádění hurikánu, a 
pořadí, v němž spadnou ty z nich, které jsou poškozeny. Program určí pro dnešek i pro každý 
z následujících K dní, jaký nejmenší počet převozníků stačí na příslušný den najmout. 

Formát vstupu: 

První řádek vstupního souboru hurikan.in obsahuje dvě celá čísla N a M (2≤N, 1≤M), která 
udávají počet ostrovů a počet mostů. Ostrovy jsou očíslovány od 1 do N. 

Každý z následujících M řádků popisuje jeden most. Most je určen dvojicí celých 
čísel ai bi (1≤ai,bi≤N, ai≠ bi) – čísla ostrovů, které daný most spojuje. Mosty si očíslujeme od 1 
po M v pořadí, v němž jsou zadány na vstupu. Jednu dvojici ostrovů může spojovat i více 
mostů. 



Následuje řádek obsahující celé číslo K (1≤K≤M), které představuje počet poškozených 
mostů. Na posledním řádku vstupu je K mezerami oddělených čísel – čísla poškozených 
mostů v pořadí, v jakém spadnou. 

Řešení: 

Je zřejmé, že kiribatské ostrovy a aktuálně stojící mosty mezi nimi tvoří neorientovaný graf. 
Když spadne některý z mostů, z grafu zmizí příslušná hrana. 

Mezi vrcholy, které tvoří jednu komponentu souvislosti grafu, existuje spojení po mostech. 
Potřebujeme zabezpečit dostatek převozníků na dopravu mezi různými komponentami. Má-
li graf S komponent, nejmenší postačující počet převozníků je S-1 (budou například jezdit 
mezi první komponentou a všemi ostatními). Proto nám stačí zjistit pro každý den, z kolika 
komponent souvislosti se skládá graf. 

Přímočaré řešení 

Počet komponent grafu lze určit prohledáváním do hloubky nebo do šířky. Začneme v prvním 
vrcholu a postupně obarvujeme všechny vrcholy, do nichž se dá z něho dostat. Pokud zůstaly 
nějaké neobarvené vrcholy, některý z nich si vybereme a začneme z něho znovu prohledávat 
další komponentu. Tento postup opakujeme, dokud neobarvíme celý graf. Počet komponent 
je určen tím, kolikrát jsme museli začít prohledávat. 

Na popsaném principu je založeno jednoduché řešení úlohy: postupně pro každý den 
odstraníme z grafu hranu odpovídající tomu mostu, který právě spadl, a prohledáváním 
zjistíme aktuální počet komponent souvislosti. To znamená, že potřebujeme (K+1)-krát 
prohledat celý graf. Časová složitost tohoto řešení je proto O(K·(M + N)). 

Výpočet odzadu 

Podívejme se nyní na úlohu od konce. Začneme s grafem, v němž chybí všech K mostů 
s porušenou statikou. Budeme postupovat od posledního dne k prvnímu a postupně přidávat 
mosty do grafu. Zatím je toto řešení stejně dobré jako to předcházející, jenom dostáváme 
výsledky v opačném pořadí. 

Přidáním hrany do grafu se mohou dvě komponenty spojit do jedné (pokud tato hrana vedla 
mezi vrcholy z dvou různých komponent), nebo se rozdělení na komponenty vůbec nezmění 
(pokud hrana vedla mezi dvěma vrcholy téže komponenty). Pro získání rychlejšího řešení 
budeme proto potřebovat datovou strukturu, která nám umožní efektivně zjišťovat, zda jsou 
dva vrcholy ve stejné komponentě, a také spojovat dvojice komponent. 

Union-Find 

Na chvíli teď zapomeneme, že se jedná o graf, a budeme řešit obecnější úlohu. Komponentu 
nazveme množinou, její vrcholy budou prvky této množiny. Množinu prvků si budeme 
reprezentovat stromem. Zavěsíme ho za kořen, který označíme jako reprezentanta množiny. 
Z ostatních prvků množiny vede vždy jedna hrana směrem nahoru, do nadřízeného prvku. 
Nadřízený prvek je blíže ke kořeni nebo je to dokonce kořen stromu. 



Když vyjdeme z libovolného prvku množiny a budeme procházet v hierarchii stále výše (vždy 
do nadřízeného prvku), musíme skončit v reprezentantovi množiny. To znamená, že dva 
prvky patří do stejné množiny právě tehdy, když uvedeným postupem z obou dojdeme do 
téhož reprezentanta. 

Dvě množiny sloučíme do jedné tak, že reprezentanta jedné z nich zavěsíme pod 
reprezentanta druhé množiny (nastavíme mu ho jako nadřízeného). 

Spojováním množin mohou vznikat dlouhé řetězce prvků. V takovém případě bude mít 
hledání reprezentantů až lineární časovou složitost vzhledem k velikosti množiny. Ukážeme si 
dvě úpravy, které nám přinesou zrychlení. 

Při slučování dvou množin zavěsíme vždy strom s menší hloubkou pod hlubší strom. To 
zajistí, že vznikající stromy budou mít hloubku řádově logaritmickou vzhledem k počtu prvků. 
Další možností je zvolit si vždy náhodně, který strom zavěsíme pod který. Potom budou také 
v průměrném případě vznikat stromy s malou hloubkou. 

Druhým trikem je komprese cesty. Po nalezení reprezentanta ho nastavíme všem prvkům, 
jimiž jsme cestou nahoru prošli, jako jejich přímého nadřízeného. 

Pomocí pokročilejších matematických metod lze dokázat, že průměrná časová složitost 
hledání reprezentanta s využitím obou uvedených zrychlení bude O(α(n)), kde n je velikost 
množiny a α je inverzní Ackermannova funkce. Pro prakticky využitelná čísla nabývá její 
hodnota nejvýše 4, proto ji můžeme považovat za konstantu. Celková časová složitost tohoto 
algoritmu je proto O(N + Mα(N)), případněO(N + M + K α(N)), když nejprve všechny stabilní 
mosty zpracujeme jedním prohledáváním. 

V programu uvedeném na konci tohoto řešení používáme místo spojování podle hloubek 
stromů spojování náhodné – snáze se implementuje a očekávaná časová složitost je stejná. 

Existuje i jiný způsob, jak lze napsat řešení, které získá plný počet bodů. Stejně jako 
v předchozím řešení budeme mosty zpracovávat od konce a zjišťovat počet komponent 
souvislosti grafu. To budeme dělat jednoduše tak, že si ke každému vrcholu budeme 
pamatovat číslo jeho komponenty a ke každé komponentě seznam jejích vrcholů. Vždy, když 
přidáváme hranu, ověříme, zda jsou oba její konce ve stejné komponentě. Pokud ano, nic se 
neděje, pokud ne, „přebarvíme” celou menší komponentu – tzn. každému jejímu vrcholu 
změníme přiřazené číslo na číslo větší komponenty. 

Všimněte si, že vždy, když nějaký vrchol přebarvíme, dostane se tím do komponenty alespoň 
dvojnásobné velikosti, než v jaké byl dosud. Proto každý vrchol přebarvíme 
nejvýše log2 N krát, takže toto řešení má časovou složitost O(M+NlogN). 

 

 

 



Mravenci souteží 

Právě začíná jedna velmi podivná soutěž. Porota si připravila N stejných mřížek 
obdélníkového tvaru. Mřížka je tvořena R+1 vodorovnými a S+1 svislými čarami. Každý 
soutěžící dostane jednu mřížku a několik překážek. Jeho úkolem je rozmístit všechny 
překážky, které dostal, na různé mřížové body. Takto upravenou mřížku pak odevzdá porotě. 

 
Příklad mřížky pro R=2 a S=4 

Jsou vyznačeny 2 z 5 cest mravenců. 

Porota do levého horního rohu mřížky vypustí speciální druh mravenců. Tito mravenci se 
pohybují pouze směrem dolů a doprava, a to jen po čarách tvořících mřížku. Mravenci se 
navíc navzájem nemají rádi, a proto žádní dva nepůjdu úplně stejnou cestou. Do pravého 
dolního rohu dorazí tudíž přesně tolik mravenců, kolik existuje různých cest mezi levým 
horním a pravým dolním rohem mřížky. Jelikož tento počet může být velký, při 
vyhodnocovaní soutěže se uvažuje jenom zbytek, který dostaneme po dělení tohoto počtu 
číslem 109 + 9. 

Soutěžní úloha: 

Je dáno N mřížek, všechny mají R+1 vodorovných a S+1 svislých čar. Pro každou mřížku je 
dán počet rozmístěných překážek a jejich souřadnice. Vaším úkolem je určit pro každou 
mřížku hodnotu X mod 1 000 000 009, kde X je počet různých způsobů, jimiž se lze dostat 
z levého horního do pravého dolního rohu příslušné mřížky. 

Poznámka: Je možné, že v některých výpočtech bude potřeba používat 64-bitová celá čísla 
(typ long long v C/C++, int64 v Pascalu). 

Řešení: 

V této úloze máme spočítat zbytek, který dává jakési velké číslo po dělení číslem M=109 + 9. 
Nejprve si proto připomeneme základy počítání se zbytky. 

Mějme dvě celá čísla A a B. Čísla můžeme jednoznačně zapsat ve tvaru A = a1M + a0 a B = 
b1M + b0, kde čísla a0, a1, b0, b1 jsou celá a 0≤a0, b0<M. Hodnoty a0 a b0 jsou zbytky, které 
dávají čísla A a B po dělení číslem M. Všimněte si, že A±B = (a1±b1)M + (a0±b0) a AB = (a1b1M 
+ a1b0 + a0b1)M + a0b0. Proto platí: A±B dává po dělení číslem M stejný zbytek 
jako a0±b0 a AB dává po dělení číslem M stejný zbytek jako a0b0. 

Uvedené pozorování nám v řešení úlohy umožní vyhnout se velkým číslům – budeme podle 
potřeby sčítat, odčítat a násobit a kdykoliv při tom nějaká průběžná hodnota překročí M, 
můžeme místo ní dále pracovat jenom se zbytkem po dělení M. Pro větší přehlednost 



nebudeme tuto úpravu v řešení nadále zapisovat. Když tedy například uvedeme v řešení 
„do c přiřaď a+b”, myslíme tím „do c přiřaď((a+b)mod M).” 

Základní dynamické programování 

Budeme určovat počet různých cest vedoucích z bodu (0,0) na všechna ostatní místa mřížky. 
Počet cest vedoucích do místa (r,s) označíme f(r,s). 

Pokud (r,s) leží vně naší mřížky, nelze se tam vůbec dostat a proto f(r,s)=0. 
Podobně f(r,s)=0 pro body, kde je umístěna překážka. Pro ostatní místa můžeme postupovat 
následovně: Když chceme jít na (r,s), můžeme tam přijít z (r-1,s) nebo z (r,s-1). Cesty vedoucí 
přes tato místa jsou jistě navzájem odlišné, takže příslušné počty cest stačí jednoduše sečíst. 
Platí tedy f(r,s) = f(r-1, s) + f(r,s-1). 

Popsaným způsobem každou mapu vyřešíme s časovou složitostí O(RS), dostáváme tudíž 
řešení s celkovou časovou složitostí O(NRS), kde R a S jsou rozměry mřížky a N počet mřížek 
na vstupu. 

Cesty bez překážek 

Někdy nebývá špatné podívat se na úlohu z opačného konce. Překážky způsobují, že některé 
cesty nejsou použitelné. Proto nejprve spočítáme všechny cesty vedoucí na (r,s) bez ohledu 
na překážky a následně odečteme nepoužitelné cesty. 

Označme c(r,s) počet cest z (0,0) do (r,s), když neuvažujeme žádné překážky. Každá cesta, 
která urazí v jednom směru vzdálenost r a ve druhém vzdálenost s, se jistě skládá přesně 
z r+s kroků. Když chceme vybrat jednu konkrétní z takových cest, musíme zvolit, 
kterých r z uvažovaných r+s kroků povede směrem dolů. Každému možnému výběru 
odpovídá právě jedna cesta, a proto platí c(r,s) = r+s nad r. 

Později si ukážeme, jak lze tuto hodnotu rychle spočítat. Dodefinujme ještě c(r, s) = 0, 
jestliže r < 0 nebo s < 0. 

Inkluze a exkluze 

Představte si nyní, že máme právě jednu překážku, a to na souřadnicích (r1,s1). Celkový počet 
cest vedoucích přes tuto překážku bude c(r1,s1)·c(R-r1, S-s1), jelikož máme c(r1,s1) způsobů, 
jak se dostat z (0,0) k překážce, a následně c(R-r1, S-s1) způsobů, jak pokračovat v cestě dále. 

Počet všech cest, které přes tuto překážku nevedou, určíme tak, že od c(R,S) odečteme počet 
cest, které přes překážku vedou. 

Následuje jedno důležité pozorování: Máme-li libovolný počet překážek, můžeme je 
uspořádat podle hodnoty ri+si. Jinými slovy, ve zbytku řešení můžeme předpokládat, že 
platí r1 + s1 ≤r2 + s2≤.... Potom každá cesta, která prochází překážkou číslo i, může předtím 
procházet jen přes překážky s čísly menšími než i. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že 
každým krokem se o 1 zvýší součet obou souřadnic místa, na němž právě stojíme. Každé 
políčko, přes které jsme dosud šli, má tedy menší součet souřadnic než to, kde právě jsme. 



Vraťme se k řešení původní úlohy. Co kdyby byly překážky právě dvě: na (r1,s1) a na (r2,s2)? 
V souladu s uvedeným pozorováním předpokládáme, že r1 + s1 ≤r2 + s2. 

Všech cest je c(R,S). Od nich odečteme cesty, které vedou přes první překážku, těch 
je c(r1,s1)·c(R-r1, S-s1). Následně odečteme také cesty, které vedou přes druhou překážku, 
těch je c(r2,s2)·c(R-r2, S-s2). Ještě ale nemáme správný výsledek. Cesty, které vedou postupně 
přes obě překážky, jsme totiž odečetli dvakrát. Abychom dostali správný výsledek, musíme 
zjistit, kolik existuje takových cest, a tento počet k aktuálnímu výsledku zase zpátky přičíst. 
To je ale snadné: cest, které postupně procházejí přes (r1,s1) a (r2,s2), je c(r1,s1)·c(r2-r1,s2-
s1)·c(R-r2,S-s2). Díky tomu, jak jsme dodefinovali c pro záporné vstupy, tento vztah funguje i 
v případech, že takové cesty neexistují. 

Uvedené úvahy pro jednu a dvě překážky můžeme zobecnit i pro více překážek, čímž 
dostaneme tzv. princip inkluze a exkluze. 

Nechť p(X) je počet cest, které vedou přes každou překážku z množiny X (a možná i přes jiné 
překážky). Pro libovolnou množinu X dokážeme tento počet spočítat v čase úměrném |X|: 
stačí vynásobit počet cest z (0,0) k první překážce, počet cest od první překážky ke druhé, 
atd., až počet cest od poslední překážky na místo (R,S). 

Abychom dostali správný výsledek úlohy, potřebujeme vzít všechny cesty. Od nich odečteme 
cesty vedoucí přes libovolnou jednu překážku, přičteme cesty vedoucí přes dvojice překážek, 
zase odečteme cesty přes trojice překážek, atd. Stručně to můžeme zapsat následovně: 
Hledaný počet cest je roven součtu všech hodnot (-1)|X| p(X), kde sčítáme přes 
všechna X⊆{1,2,..,K}. 

Implementací tohoto vztahu dostáváme řešení, které dokáže libovolnou mřížku 
s K překážkami vyhodnotit v čase O(K·2K) – za předpokladu, že má k dispozici všechna 
potřebná kombinační čísla. 

Vzorové řešení, první část 

Označme z(i) počet způsobů, jak se lze dostat k překážce i tak, abychom nešli přes žádnou 
překážku s číslem menším než i. 

Určitě platí z(1) = c(r1,s1) – cesta k první překážce jistě nemůže přecházet přes jiné překážky, 
proto každá možná cesta je dobrá. 

Předpokládejme nyní, že už známe hodnoty z(1) až z(k-1). Jak určit hodnotu z(k)? Všechny 
cesty vedoucí k překážce k můžeme rozdělit do následujících navzájem disjunktních množin: 

1. Cesty, které vedou přes překážku 1. 
2. Cesty, které nevedou přes překážku 1 a vedou přes překážku 2. 
3. Cesty, které nevedou přes překážky 1 ani 2 a vedou přes překážku 3. 
4. !!!Unknown: 'vdots'!!! 
5. Cesty, které nevedou přes žádnou z překážek 1 až k-1. 



Všech cest k překážce k je celkem c(rk,sk). Všimněte si cest i-tého z výše uvedených typů (pro 
nějaké i<k). Kolik jich je? Máme z(i) způsobů, jak se lze dostat k i-té překážce, aniž bychom 
přešli přes některou z předcházejících, a c(rk-ri,sk-si) způsobů, jak se dostat odtamtud už 
libovolnou cestou ke k-té překážce. Proto platí: 

z(k) = c(rk,sk) - ∑i<k z(i) ·c(rk-ri,sk-si). 

Když už známe hodnoty z(i), analogickou úvahou bychom mohli spočítat počet cest, které 
neprocházejí žádnou překážkou. Při implementaci si pomůžeme jednoduchým trikem: 
přidáme překážku číslo K+1na souřadnice (R,S). Potom jako z(K+1) dostaneme přesně počet 
hledaných cest. 

Toto řešení zpracuje jednu mřížku v čase O(K2) – opět za předpokladu, že máme k dispozici 
všechna potřebná kombinační čísla. 

(Před)počítání kombinačních čísel 

Jednou možností je spočítat si všechna potřebná kombinační čísla pomocí vzorce a+1 nad 
b+1 = a nad b+a nad b+1 nebo jinak řečeno pomocí Pascalova trojúhelníka. Kombinační čísla 
se nemění, spočítáme je jednou na začátku výpočtu programu a následně je můžeme 
využívat během celého výpočtu. 

Nejjednodušší je uložit si je do dvojrozměrného pole. Při paměťovém limitu 64 MB se nám 
vejde do paměti přibližně 16 milionů celých čísel, což odpovídá zhruba tabulce 4 000×4 000. 

Šikovnější řešení je založeno na pozorování, že většinu kombinačních čísel nikdy 
nevyužijeme. Lepší tedy bude nejprve načíst celý vstup a zjistit, která kombinační čísla 
potřebovat budeme. Následně budeme kombinační čísla počítat pomocí výše uvedeného 
vztahu a vždy, když narazíme na takové, které potřebujeme, si jeho hodnotu zapamatujeme. 
Pomocí tohoto triku bylo možné získat alespoň 13 bodů. 

Jinou možností (která navíc postačovala i na testovací vstup 14) je počítání hodnot a nad 
b pomocí jejich prvočíselného rozkladu: pro libovolné prvočíslo p snadno spočítáme, kolikrát 
dělí každé z čísel a!,b! a (a-b)!. 

Dělení modulo M 

Kombinační čísla můžeme počítat i přímo podle vzorce a nad b = a! !!!Unknown: 'over'!!! 
b!(a-b)!. Problém tohoto přístupu spočívá v dělení. Zatímco sčítat, odčítat a násobit 
modulo M je snadné, s dělením to není tak jasné. Dělení při operacích se zbytky obecně 
nemusí fungovat. Například čísla 12 a 22 dávají po dělení číslem 10 stejný zbytek, ale 12/2 = 
6 a 22/2 = 11 už stejný zbytek nedávají. Pokud počítáme modulo 10, pak například 
číslo 7 vůbec nedokážeme vydělit dvěma – tedy neexistuje takové x, aby 2x dávalo stejný 
zbytek jako 7. 

V naší situaci jsme na tom ale dobře, jelikož číslo M je prvočíslo. A v takovém případě umíme 
„dělit”? tzn. ke každému a a každému b (takovému, že 0<b<M) existuje právě jeden možný 
zbytek x takový, žebx ≡ a !!!Unknown: 'pmod'!!! M. Proč tomu tak je? Uvažujme 



hodnoty 0, b, 2b, .., (M-1)b. Žádné dvě z těchto hodnot nemohou po dělení M dávat stejný 
zbytek, neboť potom by M dělilo jejich rozdíl(j-i)b. To ale nemůže, jelikož oba činitelé jsou 
menší než M a zároveň M je prvočíslo. Speciálně tedy ke každému b existuje právě 
jedno x takové, že bx≡ 1 !!!Unknown: 'pmod'!!! M. Toto x budeme nazývat inverzním prvkem 
k b a budeme ho značit b-1. 

Nyní snadno zjistíme, že platí: jestliže a/b je celé číslo, pak dává po dělení číslem M stejný 
zbytek jako a·b-1. Když tedy potřebujeme znát hodnotu a nad b modulo M, zjistíme ji jako ( a! 
·(b!)-1 ·((a-b)!)-1 ). 

Pokud si spočítáme pro každé n z rozsahu od 1 do 100 000 hodnoty n! a (n!)-1, dokážeme pak 
určit libovolné potřebné kombinační číslo v konstantním čase. 

Inverzní prvky 

Jakým způsobem najdeme inverzní prvek k danému číslu b? Můžeme použít například 
rozšířený Euklidův algoritmus, kde hledáme nějaké celočíselné řešení rovnice bx + My = 1. 
Jinou, jednodušší možností je použít malou Fermatovu větu. Ta říká, že když M je prvočíslo, 
potom pro libovolné b (0<b<M) platí bM-1≡ 1 !!!Unknown: 'pmod'!!! M. No a bM-1 můžeme 
přepsat jako b ·bM-2, odkud již vidíme, že inverzním prvkem k b je bM-2 mod M. Tuto hodnotu 
dokážeme spočítat šikovným umocňováním v čase O(logM). 

Celé vzorové řešení 

Začneme tím, že pro každé n spočítáme hodnotu n! mod M a pomocí malé Fermatovy věty 
k ní určíme inverzní prvek. Následně postupně zpracováváme mřížky ze vstupu s využitím 

postupu založeného na počítání čísel z(i). Toto řešení má časovou složitost O( 

(R+S)logM + NK
2
 ). 

 

 


