
Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a 
logické úlohy. 
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Možná to bude zpočátku spíše přednáška než dílna. Ale rád bych, aby to bylo co 
nejinteraktivnější. Proto se neváhejte kdykoliv zeptat na podrobnosti, které vás budou 
zajímat. V průběhu prezentace bych rád postupně přešel od obecnějšího ke 
konkrétnějšímu, a v závěru se dozvěděl také něco od vás. 
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Jako první, neoriginálně, dovolte mi, abych se trochu představil. Nejsem učitel 
matematiky, nicméně můj vztah k ní je velmi silný. Studoval jsem ve specializované 
třídě v Brně, na Jarošce. Účastnil jsem se matematických olympiád. Také na vysoké 
škole jsem s matematikou pokračoval, čerstvě mám doktorát z aplikované 
matematiky a více než pět let pracuji na akademii věd v pracovní skupině zabývající se 
dálkovým průzkumem Země, kdy pořizujeme letecké snímky a z matematiky 
využíváme především analýzu obrazu. 
Ale proto tady nejsem. Mým velkým koníčkem, téměř deset let je sudoku a logické 
úlohy.  Jedna z rolí je, že v sudoku soutěžím, zrovna minulou neděli jsme se vrátili z 
mistrovství světa v Bulharsku. Postupně se však zabydluji také v dalších rolích, jako 
autor úloh a pořadatel soutěží pro ostatní. 
Paní Lišková z programového výboru této konference mě pozvala, abych právě o 
soutěžích pro školy pohovořil. 
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A já se k tomu postupně dostanu. Sudoku je fenomén poslední doby. Předpokládám, 
že pravidla klasického sudoku... 
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... zná prostě každý. Nejen v této místnosti. Sudoku se pravidelně vyskytuje v novinách 
a časopisech. A také na internetu. 
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Z historie sudoku je pravděpodobně notoricky známý boom v Evropě po roce 2005, 
kdy poprvé vydaly sudoku britské timesy a krátce po nich také noviny v česku, jako 
první lidovky. Chtěl bych podotknout, že novodobé zadání klasického sudoku má 
počátek v americkém časopise z roku 1979 pod názvem Number place, pak se úloha 
šířila v japonských časopisech a zdejší jméno bylo zkráceno na akronym sudoku. 
Určité hříčky s latinskými čtverci jsou pak řádově starší, spojené například s Eulerem. 
A mám tady výstřižek s úlohou, která sudoku hodně připomíná a je z konce 19. století. 
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Další dva reálné doklady toho, že sudoku bylo v devadesátých letech běžně 
zařazováno do soutěží v řešení logických úloh. 
Až moderní novinová a internetová éra z něj udělala samostatnou disciplínu. 
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K matematickým zajímavostem patří otázka, kolik existuje mřížek, které splňují 
pravidla sudoku. Číslo předložené recenzovanou studií je působivé. Při jeho výpočtu 
se používá hrubá síla počítače a určité kombinatorické úvahy. Je totiž pravda, že dvě 
na první pohled odlišné tabulky mohou při stejném rozmístění čísel vzniknout 
například záměnou různých hodnot a podobně. 
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Tady mám další zajímavosti na téma zadání sudoku. Za korektní úlohu sudoku se 
považuje taková, která má právě jedno řešení. Odpověď na otázku, jaké je maximální 
nejednoznačné zadání, vidíte na prvním obrázku – chybí poslední čtyři čísla, ale nelze 
rozhodnout, která varianta jejich umístění je správná, respektive pravidlům vyhoví 
obě. Zajímavější je opačná otázka, kolik minimálně musí být čísel v zadání sudoku. Má 
se za to, že je to nejméně 17. Přičemž nevím o tom, že by existoval exaktní důkaz, že 
16 nestačí. V rozmisťování čísel do zadání bývá zvykem držet se symetrických nebo 
jinak geometricky zajímavých vzorů. Na třetím obrázku je zadání vedené snahou o co 
největší obdélníkový volný prostor v korektním zadání. 
Chtěl bych podotknout, že náročnost řešení úlohy sudoku, především náročnost z 
pohledu lidského řešitele, zdaleka nezávisí jen na počtu čísel v zadání. Spíše na 
vazbách mezi nimi. Úloha se 17 čísly v zadání, jako je například na středovém obrázku, 
může být stejně tak velmi snadná, jako logickou dedukcí prakticky neřešitelná. 
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Otázka „za jak dlouho vyřešíš sudoku“ je to nejčastější, co zkušeného hráče potká, od 
novinářů i od přátel. Nejen vzhledem k tomu, o čem jsem před chvílí hovořil, je to 
otázka záludná. O jaké sudoku se má jednat. Kdyby se jednalo o tabulku, v níž chybí 
poslední číslo, „vyřeším“ ji za vteřinu. Pro stanovení světového rekordu v rychlosti 
řešení sudoku proto byla stanovena přesná pravidla. Zadání musí obsahovat 27 číslic, 
z čísel 1 až 9 každé třikrát, zároveň v každém řádku, sloupci i čtverci musí být zadaná 3 
čísla. S těmito pravidly byl ustanoven v roce 2009 na mistrovství Slovenska rekord 
okolo 6 minut, o pár měsíců později na mistrovství světa v Žilině zahrál Belgičan 
Bertrand čas 3:05. O rok později, v červnu 2010 na festivalu rekordů a kuriozit v 
Pelhřimově stanovil Kuba Ondroušek před zraky diváků a komisaře český a světový 
rekord 1 minuta 25 vteřin. O jeho překonání za oficiálních podmínek nevím. Tolik na 
okraj k tématu, jak rychle lze řešit klasické sudoku. 
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Zaslechnu občas názor – sudoku v novinách jsem pár vyřešil, ale začíná to být nuda, 
nedostatečná výzva. Já s tímto pohledem částečně souhlasím. Ale je tu věc, která mě 
vždy bezpečně vyléčí ze znuděnosti z klasického sudoku. A tou jsou nejrůznější variace 
na téma sudoku, říká se nejčastěji varianty sudoku. Na obrázku vlevo je diagonální 
sudoku, kde se navíc nesmí opakovat číslice na hlavních diagonálách. Vpravo je tak 
zvané nepravidelné sudoku, kde místo čtverců 3×3 máme nepravidelné podoblasti. 
Kdo z vás již řešil diagonální sudoku? a kdo nepravidelné? Jaké varianty ještě znáte? 
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Podívejme se na čtyři další. Vlevo nahoře vidíme, že tabulka a políčka nemusí být vždy 
čtvercová. Čím se tabulka liší od klasiky? Kromě řádků, skloněných sloupců a čtverců 
se čísla nesmí opakovat ještě v řadách skloněných opačným směrem. 
Další tři příklady ukazují, že v zadání variant sudoku nemusí být mnoho čísel, ne těch 
17, i méně nebo žádné. 
Vpravo nahoře varianta nazývaná Kropki, kde kroužky označují dvojice po sobě 
jdoucích čísel a černé dvojnásobky. 
Vlevo dole je součtové sudoku, tabulka je rozdělena na koše, pro každý z nich je 
zadaný součet číslic. Vpravo je jiné součtové sudoku, kdy se sčítají čísla na 
diagonálách. Jistě si hned uvědomíte, že způsob řešení takových úloh se od klasiky 
dost liší. 
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Sudoku se tím ukazuje jako platný člen širší rodiny logických úloh. Znáte třeba tuto 
úlohu, kde se vyplňují písmena při znalosti prvního od okraje? 
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A tuhle, kde se zabarvují políčka tak, aby se čísla v řádcích neopakovala? 
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A tuhle, kdy rekonstruujeme polohu dominových kostek? 

15 



A tuhle, kdy rozmisťujeme stany do lesa? 
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Klasické sudoku v novinách a na internetu prostě zná každý. Ale o tom, že existují 
všemožné varianty sudoku, že existují jiné logické úlohy a že existují v těchto 
disciplínách soutěže, turnaje jako třeba v šachu, to už se ví mnohem méně. 
Například kdo z vás zná paní na fotografii? ... Paní z Mostu se jmenuje Jana Vodičková, 
za svobodna pod jménem Tylová vyhrála první mistrovství světa v řešení sudoku, 
které se konalo v roce 2006 v Itálii. Psal o tom tehdy Blesk a dostala blahopřejnou 
SMS od prezidenta Klause. Ale celebrita to není. Přitom se na mistrovství světa v 
řešení logických úloh již skoro 15 let projevuje jako nejchytřejší žena na světě. 
Vrátím se k tomu, jak vypadá soutěž v řešení sudoku. Není to určitě o tom, že by se 
řešila jediná tabulka. Soutěžní sada většinou zahrnuje 10 nebo i 20 úloh, na jejichž 
vyřešení je třeba hodina času nebo dvě. Každá úloha je jiná, nějaká klasika, nějaké 
varianty, každá úloha je za určitý počet bodů podle obtížnosti. A vyhraje ten, kdo získá 
bodů nejvíc. 
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Mám tu dva slajdy s fotografiemi. Na prvním se přeneseme do roku 2008, kdy se 
konalo 3. mistrovství ČR v řešení sudoku a sál brněnského Semilassa je plný 
matematicky nabitých mozků. Na druhém obrázku je česká výprava v indickém Goa, 
kde Tylová, Ondroušek a Novotný vybojovali pro českou republiku historický titul 
mistrů světa v týmové soutěži. 
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Nyní je tu střih o 7 let. Nalevo je září 2015 a při 10. mistrovství ČR v řešení sudoku 
jsme tentokrát zaplnili přednáškovou místnost Akademie Sting. Na pravém obrázku, 
který je starý přesně 10 dní, přebírá české družstvo bronzové medaile na 10. 
mistrovství světa v Bulharsku. 
Podívejme se podrobněji na ty dva fotografie. Nepoukazuji na to, že jsem za 
posledních 7 let docela přibral. Nepoukazuji na to, že jsme postupem času vyměnili 
Janu Tylovou za mladší model Jany. Zaměřme se na tohoto mladého muže. Je to lídr 
české výpravy, Jakub Ondroušek z Brna. V roce 2008 je to 17tiletý student gymnázia. 
O 7 let později má o 7 let více, vystudovanou školu vysokou a stále je lídrem české 
výpravy on. Shodou okolností oba roky bere bronz ze soutěže jednotlivců. 
A toto je jeden z důvodů, proč jsem tady. České sudokářské komunitě chybí mladá 
krev. 
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Od roku 2011 se s tím snažíme něco dělat. Začali jsme pořádat soutěže v sudoku také 
na školách. Aby se žáci nebáli, volíme nejčastěji formu týmové soutěže. Poprvé jsme 
turnaj uspořádali na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, kde je ředitelem tatínek 
reprezentantky Jany, doktor Kamil Bříza. Druhou naší domovskou základnou je 
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše v Brně, kde si mě pan ředitel a starší učitelé pamatují z 
doby mého studia. 
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Na tomto slajdu je vypsáno 18 akcí pro mládež, které jsme za těch 5 let uspořádali. V 
Poděbradech, v Brně a do třetice v Opavě soutěž získává tradici. Účast je početnější a 
některé školy stále zkušenější a úspěšnější. 
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Jak soutěž obvykle vypadá. V prvním kole žáci řeší jednotlivé tabulky, klasiku i lehké 
varianty, každý sám nebo společně. V dalších kolech se snažíme nabízet různé 
kombinace úloh, které důkladně prověří nejen logický úsudek, ale také týmovou 
spolupráci. 
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Poslední dva roky jsme jarní seriál žákovských turnajů objeli se shodnou sadou 
soutěžních zadání. Tím je dána možnost celorepublikového srovnání. Obvykle 
vyhlašujeme dvě samostatné kategorie – základní a střední školy. I tyto výsledky 
potvrzují, že závislost na věku není přímá. Spíše záleží na zkušenostech, ochotě myslet 
vlastní hlavou a týmové spolupráci. 
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Další aktivitou pro mládež je pravidelná internetová denní liga v řešení klasického 
sudoku i variant, která probíhá ve spolupráci se serverem Sudokucup.com Tato 
stránka nebo i další weby s denní ligou jsou optimálním místem pro začátečníka 
jakéhokoliv věku, kudy do světa sudoku vstoupit. 
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V květnu 2014 proběhla poprvé na mistrovství ČR i samostatná juniorská kategorie. 
Dvě první vítězky obhájily své místo i o rok později. Zajímavostí je, že úspěšné jsou 
právě dívky, když si vzpomenu, že v naší matematické třídě bylo 24 chlapců a dívek jen 
7. Možná je to i tím, že pro úspěšné zvládnutí soutěže je kromě matematického a 
logického myšlení potřeba i špetka trpělivosti a pečlivosti. 
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Stále používám plurál „my jsme uspořádali“. Hodilo by se představit zapsaný spolek se 
jménem Hráčská asociace logických her a sudoku. Jako občanské sdružení jsme se 
oddělili v roce 2011 z českého svazu křížovkářů a hádankářů, kteří měli do té doby 
soutěže v logice pod svými křídly. Hráčská asociace pořádá několik turnajů pro 
dospělé ročně včetně mistrovství republiky v sudoku a v logice, asociace je členem 
světové federace a vysílá české zástupce na mistrovství světa. Lidé sdružení v asociaci 
mají prsty v několika webových serverech se sudoku a logikou.  A skupinka okolo mé 
maličkosti se pak zabývá soutěžemi pro mládež. 
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Jak vidím budoucnost mládežnických soutěží? Minimálně pro letošek je domluvené 
pokračování na tradičních místech. Rád bych viděl více účastníků na juniorském 
mistrovství republiky i soutěže v dalších městech. Velký potenciál má také prostředí 
internetové, ale soustavnější zájem mladých jsme zatím nedokázali vzbudit. 
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Rád bych závěrem pohovořil ještě o spolupráci s konkrétními školami. Připravil jsem 
několik pracovních listů se sudoku, o které měla zájem například paní učitelka 
matematiky z Peček. Pro velmi aktivní paní učitelku v Opavě chystám jednou za čas 
úlohy pro pravidelnou školní soutěž. Není divu, že jsou pak právě její žáci na turnajích 
úspěšní. Čerstvá je také spolupráce ve Slavkově, kde pan ředitel vymyslet volitelný 
předmět logické hrátky. Pověřené paní učitelce jsem pomohl se sháněním materiálů a 
mám od ní docela zajímavé historky o žácích. 
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Pracovní list sudoku je jediná hmatatelná věc, kterou jsem připravil, abyste si odnesli z 
této dílny. Další materiály z některých soutěží jsou na našem webu, nebo vám rád 
něco pošlu mailem. 
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