
Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a 
logické úlohy.
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Máme před sebou zhruba 45 minut, já bych dokázal o sudoku a logických úlohách 
hovořit i mnohem déle, je to můj hlavní koníček více než 10 let. Ale rád bych, aby to 
bylo co nejinteraktivnější. Proto se neváhejte kdykoliv zeptat na podrobnosti, které 
vás budou zajímat. Hlavním tématem budou soutěže, které pořádáme pro školy. A na 
závěr mám připravenou i praktickou ukázku, kterou si sami vyzkoušíte. Doufám, že 
máte tužku.

2



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, mám doktorát z aplikované matematiky a 
deset 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 patnáct let je sudoku a logické 
úlohy.  Jedna z rolí je, že v sudoku soutěžím, zrovna předminulou neděli jsme se vrátili 
z mistrovství světa v Německu. Stále více se profiluji také v dalších rolích, jako autor 
úloh a pořadatel soutěží pro ostatní.
Když jsem před čtyřmi lety rozesílal pozvánku na juniorské mistrovství republiky 
hromadným mailem na mnoho škol po republice , ozvala se mi paní Lišková z 
programového výboru této konference a pozvala mě, abych právě o soutěžích pro 
školy pohovořil.
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A já dnes vstupuji podruhé do stejné řeky, se stejným tématem se vracím do 
Litomyšle po čtyřech letech. A váhám, jak to pojmout. Mohl bych zopakovat stejný 
příspěvek, na obecných věcech se moc nezměnilo. Ale jak jsem napsal na úvodním 
slajdu, spíše bych se zaměřil na vývoj a novinky mezi lety 2015 a 2019.
Minule jsem postupně hovořil o historii sudoku, matematických zajímavostech a 
dalších tématech, jak je zde mám vypsané. Kdyby někomu něco z toho padlo do oka, 
mohu se vrátit. Prezentaci i tehdejším komentářem jsem nahrál na web nebo mohu 
předat na flešce.
Prezentace 2015 na webu: 
http://sudokualogika.cz/sites/default/files/Prezentace_Novotny_Litomysl_komentare
.pdf
Světový rekord v rychlosti řešení sudoku: http://sudokualogika.cz/node/2121
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Toto je slajd z roku 2015, je na něm vypsáno 18 akcí pro mládež, které jsme za 5 let 
do té doby uspořádali. Z dnešního pohledu jsou to historické kořeny něčeho většího.
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Pokud možno přejít na web, bude-li to hezky vidět.
(http://sudokualogika.cz/node/347)
Sekce Pro školy.
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V seznamu soutěží je vše od těch prvních zmíněných z roku 2011.
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Rozvoj 2017 – nová místa (Jičín, Strážnice)
Poprvé celostátní finále.
Pokračuje juniorská kategorie při MČR.
Další akcí pro mladé a nováčky je akademické mistrovství.
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Rozvoj 2018 – nově Praha.
Na podzim obrovský svátek sudoku – mistrovství světa po 11 letech znovu v Praze. 
(Účastníci, pomocníci)
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Aktuální sezóna 2019 – nově Nový Bor.
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O čem je regionální kolo: 3 různé úkoly prověřující nejen individuální schopnosti.
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Vrcholem pyramidy je celostátní finále pro pozvaných 15+15 týmů.
Podařilo se navázat skvělou spolupráci se science centrem VIDA!
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Maturantky zářily už jako deváťačky, hned za Púchovem, SIN, JAM, Poděbrady, 
Chomutice
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Partneři – Science centrum VIDA!, Brno, jihomoravský kraj, Koh-i-noor, ALBI. (V 
předchozích ročnících i jiní.)
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Slajd z roku 2015 – denní liga sudokucup – změna na denní liga FED, ale vlastně běží 
obojí.
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Problém flash player? Nebo i nezájem cokoliv dělat doma?
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http://sudokualogika.cz/node/2111
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http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_ms
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Goa-Indie 2008, Sofie-Bulharsko 2015, Kirchheim-Německo 2019
Nejmladším členem reprezentačního A týmu stále Jakub Ondroušek, začínal jako 
gymnazista. Ale už všichni stárneme a máme na trénink méně času.
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Někteří vysokoškoláci vyzkoušeli atmosféru MS loni v Praze: 
http://sudokualogika.cz/node/1975
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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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https://www.facebook.com/groups/sudokualogika/
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Slajd z roku 2015 - 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.
Hlavní rozvoj má seriál soutěží pro školy.
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Archiv zadání ze studentských turnajů: http://sudokualogika.cz/node/955
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