
 
 

 

Vážení přátelé, 

také letošní členský zpravodaj se nám podařilo vydat tak, abychom jej mohli distri-
buovat na Mistrovství republiky kroužků v květnu 2013. Najdete v něm obvyklé 
základní svazové informace, jako je zpráva výboru a předsednictva pro valnou 
hromadu SČHAK 2012, zápis a usnesení valné hromady SČHAK 2012, záznam 
o kontrole hospodaření svazu, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních 
tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2013 a přehled hospodaření za celý rok 
2012, který byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené v březnu 
2013. 

Dále zde najdete úplné znění upraveného Kvalifikačního řádu a Soutěžního řádu, 
platné od 1. ledna 2013 a kalendář letošních přeborů. 

Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmano-
vá, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy týkajícími se 

členství se proto obracejte na ni, a to v případě písemných dotazů na adresu Va-
šátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronic-
kou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.  

Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských pří-
spěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřené-
mu členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet 
svazu. 

V souvislosti s tím upozorňujeme na změnu bankovního spojení: Byl zřízen nový 
účet č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Původní účet vedený u České 

spořitelny bude v průběhu roku 2013 zrušen, takže není vyloučeno, že platby na něj 
budou plátci vráceny. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo a do zprá-
vy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby, abychom vás jako plátce 

mohli správně identifikovat. 

 

Předsednictvo SČHAK 

 

Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma 
pro členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon 
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, uzávěrka 24. dubna 2013. 
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Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

v letošním Členském zpravodaji SČHAK 

naleznete kromě tradičního obsahu i no-

velizovaný Kvalifikační řád SČHAK a no-

velizovaný Soutěžní řád korespon-

denčních soutěží SČHAK. Za poslední 

dva roky se nám podařilo novelizovat 

většinu základních svazových dokumen-

tů, takže v současné době není žádná 

svazová norma, která by si vyžadovala 

bezprostředně nutné změny a výbor sva-

zu tak může v klidu pracovat na novém 

znění Přeborového řádu a Směrnic pro 

tvorbu a řešení křížovek. 

Svaz v současné době registruje přes pět 

set členů a k 1. lednu 2013 disponuje finančními prostředky ve výši cca 

622 tisíc Kč. Jenom připomínám, že před dvěma lety to bylo o cca 191 tis. 

Kč méně, takže zdrojů na solidní servis pro naše členy máme dostatek. 

Snažíme se oslovit co nejširší členskou základnu soutěžemi typu Křížov-

kářský desetiboj, Utvořte si svou (první) křížovku, Louskárna či Překvapka 

a budeme v tom pokračovat. 

Také jsme o sobě dávali vědět, propagace svazu proběhla za poslední dva 

roky nejen v řadě pořadů České televize a Českého rozhlasu, ale také 

v regionálních médiích. Sice stárneme, ale stále jsme zde. A dokud tu 

jsme, tak se společně bavme naším koníčkem. 
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ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA 

pro valnou hromadu 

Svazu českých hádankářů a křížovkářů 

konanou dne 1. prosince 2012 

 

Dámy a pánové, vážení a milí přátelé a příznivci hádanek, křížovek 
a logických úloh, vážení hosté, 

zatímco Česká republika za měsíc oslaví 20 let od svého osamostatnění, 
Svaz českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „svaz“) již vstoupil do 
45. roku své existence. Měřeno lidským životem je svaz „zralou osobností 
v nejlepších letech“. Svaz si při svém založení v roce 1968 stanovil řadu 
cílů, z nichž minimálně jeden, rozvoj českých hádanek a křížovek, byl napl-
něn měrou vrchovatou. 

Ne že by před založením svazu neexistovaly hezké a kvalitní hádanky 
a křížovky; naopak, již v období před druhou světovou válkou a během ní 
byly vytvořeny a publikovány nádherné a nápadité křížovky a celá škála 
různých druhů hádanek. Jednalo se však téměř výhradně o křížovky, podle 
dnešní terminologie písmenné, standardní a normální. V hádankářské tvor-
bě tehdy převažovaly jednoduché náměty a velký důraz se kladl na podání.  

Založení jednotné organizace, zahrnující milovníky hádanek a křížovek 
tehdy ještě od Aše až po Čiernou pri Čope, jako by dodalo impuls všem 
vyznavačům našeho koníčka k nejrůznějším inovacím a obrovské soutěži-
vosti.  

V křížovkách se začaly do políček vpisovat vedle písmen také slabiky 
a shluky nebo dokonce celé výrazy a slova. Po čtvercových a obdélníko-
vých políčkách se počala objevovat políčka mozaiková, zprvu trojúhelníko-
vá, později však i tvarově velmi rozmanitá, tvořená nejdříve přímými spojni-
cemi, ale později i spojnicemi velmi různorodých tvarů. Zrodily se fenomény 
skrytá tajenka a figurální křížovka. Z původně téměř uniformních křížovek, 
lišících se jen obsahem, jsme se propracovali k desítkám různých druhů 
a odrůd křížovek. Autoři obdaření výtvarnými schopnostmi získali díky 
možnosti využití políček různých tvarů do rukou nástroj umožňující imitovat 
existující, popřípadě vytvářet vlastní výtvarná díla mající formu křížovky či 
křížovkového celku. 

V oblasti hádanek už jsou skoro zapomenuty časy, kdy k vítězství 
v autorské soutěži na citoslovky stačil ve dvanácti verších zpracovaný ná-
mět „bič > babička“. Dnes by dostal nálepku „nehodno vypsané soutěže“ 
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(nebo také „nehodno poroty, která hádanku hodnotí“). Průměrná délka 
námětů hádanek se od těch dob výrazně prodloužila, podání se zkrátilo 
a zhutnilo (někdy až do podoby dadaistických veršů, pokud se vůbec ještě 
dá hovořit o verších), ale hlavně se velmi rozrostla rodina druhů, variant 
a odrůd hádanek, kterých máme dnes již zhruba 120. 

Snaha hádankářů a křížovkářů obohatit našeho koníčka ještě o cosi další-
ho, než jsou „jen“ hádanky a křížovky, vedla po určitou dobu přes vědo-
mostní a zábavné kvizy; jen občas se objevovaly úlohy, které nebylo mož-
né zařadit ani mezi křížovky, ani mezi hádanky. Tato snaha nakonec vy-
krystalizovala v samostatnou kategorii logických úloh, které přes svou roz-
manitost vždy využívají jeden nebo více postupů na principu logického 
uvažování, kombinačních schopností a řešení na základě základních či 
hlubších znalostí matematiky a jejích oborů. 

Svaz už od svého založení podporoval a dodnes podporuje soutěžení. 
Milovníci střetávání se s rivaly sobě rovnými i nerovnými na poli autorském 
nebo řešitelském měli a stále mají celou škálu možností, jak změřit síly 
v některé korespondenční soutěži nebo v soutěži typu přeboru, kdy dochá-
zí k poměřování sil na daném místě a v reálném čase. 

Soutěžení přineslo nejméně dva výsledné efekty. Na jedné straně přispělo 
k rozvoji hádanek, křížovek i logických úloh (např. vliv účastníků České 
křížovkářské ligy na rozvoj křížovek je nesporný a nezpochybnitelný), na 
druhé straně se vytvořila poměrně úzká řešitelská (méně již autorská) špič-
ka, která si svými schopnostmi nezadala a nezadá s úrovní špičkových 
sportovců. 

Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného; naopak, určitě to bylo ale-
spoň malým přínosem při cestě našich reprezentantů v řešení logických 
úloh a sudoku za medailemi a dalšími předními umístěními na mezinárodní 
scéně. Přesto popsaný vývoj nelze hodnotit jen pozitivně... 

Na rostoucí kvalitu řešitelů reagovali autoři soutěžních prací zvýšením je-
jich obtížnosti, a tak se postupně stále více rozevíraly pomyslné nůžky 
mezi schopnostmi a dovednostmi „obyčejných“ řešitelů a řešitelské špičky 
v korespondenčních soutěžích i na přeborech, až se vytvořila mezi těmito 
skupinami řešitelů v podstatě nepřekonatelná propast. Je velmi obtížné 
přejít od domácího řešení novinových křížovek k řešení na přeborech; ale 
podobně obtížný je i přechod z vedlejšího přeboru do přeboru hlavního, 
a to v křížovkách i hádankách. 

Vysoká úroveň předních řešitelů a značná obtížnost soutěžních prací může 
mít a má negativní psychologický dopad na slabší řešitele a může působit 
odrazujícím způsobem nejen od účasti v příslušných korespondenčních 
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soutěžích (přímo ukázková situace vznikla v České křížovkářské lize, kde 
nikdo nechce postoupit do skupiny A) a na přeborech, ale i od vstupu do 
svazu. 

Přidáme-li k tomu ještě některé negativní vlastnosti, které se individuálně 
i skupinově v našem hnutí vyskytovaly a vyskytují (například: nesmiřitelnost 
– jen já jako autor či řešitel mám pravdu a jen můj názor musí být přijat za 
správný; škodolibost – to mi skočili na špek a chytili ztrátové body 
v křížovce nebo nevyřešili hádanku), měl a stále ještě má svaz malér, který 
je třeba řešit. 

Bohužel, tuto skutečnost si poměrně dlouhou dobu přední představitelé 
svazu neuvědomovali (nebo možná uvědomovali, ale neřešili ji). Naopak se 
v určitou, naštěstí již překonanou dobu, projevila zejména v oblasti háda-
nek, určitá zpupnost, kdy hádankářská špička prohlašovala, řečeno 
s určitou nadsázkou, že všechno dobré a správné již bylo ohledně hádanek 
vymyšleno a není třeba vymýšlet nebo jen připouštět žádné další druhy 
hádanek. 

Její zpupnost šla dokonce tak daleko, že upírala všem minulým, součas-
ným i budoucím výtvorům respektujícím předepsané druhové operace pro 
jednotlivé druhy hádanek, ale mající průměrnou délku slov v námětu kratší 
než touto špičkou stanovené standardy, právo na označení hádanka, re-
spektive je označovala za hádanky vadné. 

Teprve před relativně krátkou dobou nemnoha let, zcela jistě i pod tlakem 
permanentně stárnoucí a ubývající členské základny, nastoupil svaz cestu 
postupné nápravy. V časopise Křížovka a hádanka se vedle soutěží pro 
špičkové řešitele a zveřejňování nejlepších autorských prací začaly ve vět-
ším rozsahu než dříve objevovat i úlohy a soutěže pro méně zdatné řešite-
le okořeněné možností získat své první nebo další kvalifikační body. 

Průkopníkem v tomto směru byla hádankářská řešitelská soutěž Louskár-
na. Díky ní se podařilo zaktivizovat slušnou část do té doby „spící“ členské 
základny. Po tomto úspěchu následovaly další kroky v oblasti křížovek, 
hádanek i logiky. Postupně se obsahově mění kvalifikační soutěž v řešení 
křížovek, přibyl řešitelsky méně náročný křížovkářský desetiboj; řešitelům 
i autorům křížovek se přijatelnou a názornou formou dostalo celé řady pou-
čení a návodů, jak řešit nebo tvořit křížovky a na co si dát nejvíce pozor; 
křížovkáři si mohli zkusit vytvořit své první křížovky. 

Řešitelům hádanek a zvláště příznivcům přesmyček přibyla k Louskárně 
další soutěž Překvapka, kterou svaz podpořil atraktivnějšími podmínkami 
i delegováním zkušeného autora do pozice vedoucího a administrátora 
soutěže. 
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Byly, v rámci možností, upraveny podmínky i obsah soutěže v řešení logic-
kých úloh. Po posílení předsednictva svazu o duo Kabrňáků Jemelík 
a Chromý se iniciativy svazu směřující k oživení a třeba i nárůstu členské 
základny obracejí i na aktivity mimo časopis Křížovka a hádanka. Na pře-
borech jsou zkoušeny různé formy řešení hádanek, zvýšila se snaha 
o propagaci svazu v médiích, na řadu zřejmě přijdou i interaktivní formy 
řešení hádanek a křížovek na Internetu, což by mohlo být dostatečně atrak-
tivní i pro současnou mladou generaci. 

Všechny vyjmenované kroky a aktivity jsou důkazem a potvrzením toho, co 
bylo uvedeno v úvodu => svaz se stal „zralou osobností“ schopnou reago-
vat adekvátně nejen na pozitivní, ale i na negativní signály, vyvodit z nich 
patřičné závěry a ty realizovat. 

Pro někoho, možná paradoxně, je důkazem zralosti a zkušenosti svazu 
i rozchod s reprezentanty v řešení logických úloh a sudoku na přelomu 
loňského a letošního roku. Tito reprezentanti, a spolu s nimi pár desítek 
vyznavačů spíše sudoku než logických úloh jako celku, založili novou or-
ganizaci HALAS. Někteří z nich zůstali členy svazu a jsou tak členy obou 
organizací, někteří ze svazu vystoupili. 

Svaz přepustil této nové organizaci zastoupení ČR v organizaci WPF, ne-
boť shledal, že se WPF značně odchýlila od vytyčených cílů a v podstatě 
jen formálně zastřešuje mistrovství světa v řešení logických úloh a sudoku 
(přičemž tíha zajištění mistrovství spočívá na pořadatelských zemích). 
Svaz rovněž shledal nepříliš průhledným a průkazným hospodaření WPF.  

Před založením HALASu vyvíjela část sudokářů značný a ne příliš vybíravý 
tlak na předsednictvo svazu se snahou domoci se (bez voleb a v rozporu 
se stanovami svazu) výsadního postavení ve svazu, které by jim, přes je-
jich nepočetnost, umožnilo rozhodovat samostatně o všech záležitostech 
týkajících se logiky a sudoku a v podstatě ve všech oblastech činnosti sva-
zu by jim dávalo právo veta. 

Takové požadavky byly v rozporu se zájmy většiny členů svazu. Členové 
předsednictva měli zájem na udržení komunity sudokářů v rámci svazu 
a vyvinuli pro to velké úsilí. Přijatelný kompromis, který by respektoval zá-
jmy většiny ve svazu a stanovy svazu, se však nepodařilo vyjednat a zřej-
mě to ani nebylo možné. Teprve čas ukáže, zda to byl rozchod „ve zlém“, 
nebo budou obě organizace schopny spolupracovat. Takovým pokusem 
o spolupráci by mělo být společnými silami pořádané MČR v řešení logic-
kých úloh v roce 2013. 
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Z činnosti orgánů svazu 

Výbor 

V roce 2012 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne 
19. května 2012 v Kolíně projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva 
od valné hromady v prosinci 2011, zabýval se aktualizací a správou data-
báze hádanek, aktualizací soudobé kroniky, propagací svazu, možnostmi 
jeho sponzorování, webovými stránkami, ochranou loga a názvu svazu, 
budoucností Turnaje dvou zemí, organizací MČR v řešení logických úloh 
v dalších letech, problematikou členské základny, využitím volných finanč-
ních prostředků po ukončení členství ve WPF, problematikou dvoudenních 
přeborů a řešení hádanek v hlavní soutěži GP z listu.  

Výbor schválil: 

- Publikační kritéria SČHAK pro křížovky s drobnou formulační změnou;  

- udělení čestného uznání př. Pavlu Blažkovi, dodatečné udělení stříbrného 
otazníku př. Jiřímu Sýkorovi a mimořádné udělení mistrovské třídy 
v autorství hádanek Karlu Šiktancovi za dlouholetou autorskou činnost 
a propagaci české hádanky; 

- návrh na využití volných finančních prostředků pro zvýšení příspěvku na 
ceny na přeborech. 

Na jednání výboru byl dále projednán program zářijového semináře na 
Šancích a byli schváleni autoři na MČR jednotlivců 2012 v řešení křížovek 
a hádanek i autoři logických úloh na MČR ve Valašském Meziříčí.  

Na schůzi dne 1. prosince 2012 v Praze výbor projednal a schválil návrh 
zprávy předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu, 
prověřil přípravu dnešní valné hromady a organizační zajištění dnešního 
Mistrovství republiky jednotlivců v řešení křížovek a hádanek. Dále projed-
nal plnění rozpočtu za období leden až listopad 2012 a návrh rámcového 
rozpočtu na rok 2013. 

Výbor vzal na vědomí rezignaci př. Zdeňka Vodičky na funkci člena výboru 
a schválil: 

- zvýšení příspěvku na ceny na přeborech ze svazových prostředků na 
600 Kč; 

- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků 
a čestných uznání;  

- kalendář přeborů pro rok 2013;  

- vzory nových diplomů pro medailisty přeborů; 

- propozice Lázeňských oříšků; 
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- návrhy a opravy Soutěžního řádu; 

- návrh rozpočtu na r. 2013 se změnami týkajícími se výše příspěvku na sál 
pro přebory; 

- návrh na využití finančních prostředků ze sponzorských darů pro tisk po-
můcek pro řešitele a autory křížovek, hádanek popř. logických úloh 
v letech, kdy není vydáván výroční tisk, a to počínaje rokem 2014; 

- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků v roce 2013 
a předběžně i pro MČR jednotlivců v roce 2013.  

Projednal i předběžné zajištění semináře v roce 2013 a informaci o naplňo-
vání webových stránek svazu, vzal na vědomí založení běžného účtu u Fio 
banky, odklad sjednocení propozic hádankářských soutěží na příští rok 
a zahájení diskuse k novele Přeborového řádu po novém roce. 

Předsednictvo 

Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích; z čehož jedna se konala 
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a druhá v rámci semináře na 
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Ja-
roslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala. 
Jako hosté se jednoho jednání předsednictva zúčastnili i př. Grossmann, 
Vejchoda, Kupka, Karpíšek a Mikuš. 

Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové 
agendy, zajišťováním úkolů vyplývajících z valné hromady a ze schůzí 
výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze i přípravou materiálů pro val-
nou hromadu. Dále projednávalo přípravu a hodnocení přeborů, soutěží 
a semináře, novelu Přeborového řádu a Publikačních kritérii křížovek, 
opravy a dodatky Soutěžního řádu včetně Propozic Lázeňských oříšků, 
které se staly řádnou korespondenční kvalifikační soutěží ve všech třech 
kategoriích, činnost odborných orgánů svazu, strategii pro posílení členské 
základny, obsah a naplňování webových stránek, databázi hádanek a její 
správu, problematiku členské evidence, rozpočet svazu, přípravu kalendáře 
přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci a sponzorování 
svazu a využití volných finančních prostředků pro potřeby svazu i jeho čle-
nů. 

 

Komise pro přebory a činnost kroužků 

Komise pro přebory a činnost kroužků spolupracovala jako každý rok na 
sestavení kalendáře přeborů pro rok 2012, její členové v případě potřeby 
pomáhali pořadatelům a dbali na bezchybný průběh přeborů. Na základě 
výsledků přeborů sledovala a zveřejňovala komise průběžný stav soutěží 
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Grand Prix v řešení křížovek, hádanek a logických úloh, v součinnosti 
s kvalifikační komisí průběžně aktualizovala seznamy řešitelů, kteří se mo-
hou vzhledem ke své kvalifikační třídě účastnit jen hlavních soutěží. Také 
letos byly všechny řešené práce řádně konzultovány a prakticky se na pře-
borech nevyskytly problémy, které by nebylo možné vyřešit ihned na místě. 

Komise shromáždila novelizované registrační karty kroužků a zprávy 
o činnosti od jednotlivých kroužků včetně požadavků na uspořádání soutěží 
pro rok 2013, spolupracovala při zpracování návrhů na udělení svazových 
ocenění jednotlivcům i kroužkům. Na základě předložených dílčích zpráv 
od kroužků zpracovala následující stručnou zprávu, obsahující činnost sva-
zových kroužků: 

Zpráva o činnosti kroužků 

Kroužkový život se podobně jako v minulých letech odehrával v několika 
rovinách. Větší kroužky se víceméně pravidelně scházejí na schůzkách, na 
kterých řeší jednak svoje vlastní materiály, jednak řeší svazové soutěže jak 
pro jednotlivce, tak i pro kroužky. Pro své schůzky využívají jednak prostory 
případných zřizovatelů nebo sponzorů, jednak se scházejí v oddělených 
prostorách restaurací. 

Menší kroužky se většinou scházejí v domácnostech svých členů, případně 
v prostorách restaurací nad taji z Křížovky a hádanky, případně z jiných 
podobných pramenů. Vlastní vnitřní dlouhodobou soutěž vykazují kroužky 
Bečváci, Hanáci, Hutníček, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permo-
níci, Podskaláci a Staré hnízdo, další kroužky se tím nepochlubily.  

Další rovina činnosti kroužků a jejich členů je pořádání řešitelských přeborů 
a účast na nich. Zvlášť je potřeba vyzvednout kroužky, které pořádaly sou-
těže – jak přebory Grand Prix, tak i místní přebory. V letošním roce se jed-
ná o kroužky Staré hnízdo, Hanáci, Ježci, Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci, 
Valaši, Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci, Hutníček, Pijaristé a Rychtáři, 
případně slovenské kroužky, pořádající své vlastní soutěže. Jak lze vysle-
dovat, jde zejména právě o větší kroužky. 

Jako další složku činnosti je potřeba uvést účast na autorských soutěžích – 
členové kroužků se aktivně zapojují do MAS, ČKL, ČHL, HLK, případně do 
vypisovaných autorských soutěží na křížovky, hádanky nebo logické úlohy.  

Velmi častá je spolupráce s místním tiskem – jsou zveřejňovány zejména 
švédské nebo klasické křížovky, případně osmisměrky. Získané prostředky 
jdou na nákup odborné literatury a na náklady na účast při řešitelských 
přeborech. 
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Vydáváním vlastního časopisu nebo periodického tisku se může pochlubit 
jen málokterý kroužek. V hodnoceném období vydávali Bečváci kroužkový 
časopis Bečváček s korespondenční křížovkářskou soutěží – vydáno bylo 
už 23 čísel. Lázeňáci uzavřeli již 18. ročník Lázeňských oříšků s pestrou 
soutěží všehochuti, křížovek i hádanek. Jinak mohou kroužky využít nabíd-
ky ze strany redakce Křížovky a hádanky na prezentaci svých autorských 
prací činnosti formou řešitelské dvoustrany v Křížovce a hádance. 

Finanční prostředky na činnost a pronájem prostor, případně na ceny, jsou 
získávány různými způsoby. Bečváci je získávají formou grantu, Doubravá-
ku vypomůže Městský úřad Chotěboř a sponzoři, Hanáci mají podporu 
kulturní komise Městského úřadu Prostějov, Hutníčku pomáhá Kulturní 
a společenské středisko v Českém Těšíně, u Ježků zajišťuje vše u sponzo-
rů př. Zvolánek, Kabrňáci mají formu občanského sdružení a získávají do-
tace na činnost od ÚMČ Brno – Královo Pole, Lázeňáci získávají příspěvky 
od sponzorů, za zveřejňované křížovky a podle možností i z fondu kultury 
města, Ostraváci mají možnost se scházet v Centru volného času 
v Ostravě – Porubě, jinak je další činnost většinou financována z vlastních 
prostředků. 

Do práce s mládeží se pokoušelo zapojit několik kroužků. Bečváci pořádají 
jako součást řešitelských přeborů také soutěž v řešení křížovek pro mladé 
luštitele ve spolupráci s MDDM, stejně tak i soutěž pro příchozí v řešení 
křížovek a sudoku, v letošním roce uspořádali i korespondenční soutěž 
v řešení křížovek. Hanáci navázali spolupráci s okresní knihovnou 
a uspořádali letní křížovkářskou korespondenční soutěž, vyhodnocenou 
a odměněnou z prostředků knihovny; dále se o spoluprácí pokoušejí for-
mou osmisměrek s knihovnickou tematikou. 

Hutníček autorsky zabezpečil a řídil luštitelskou soutěž pro dětské i dospělé 
čtenáře obecní knihovny v Mostech u Jablunkova s velkým ohlasem 
v místním tisku. Z řad Kabrňáků vzešla spousta kvalitních mladých luštitelů 
i autorů se širokým záběrem od hádanek a křížovek přes logické úlohy až 
po sudoku. Lázeňáci uspořádali již tradiční vánoční turnaj v sudoku.  

Zvláštní pozornost si zaslouží práce př. Zvolánka z Ježků – pořádání, or-
ganizace a autorství Czech open Pardubice přesáhlo hranice republiky. 
Řeší se zde kromě šachů také křížovka a osmisměrka se šachovou temati-
kou, sudoku a kakuro, při rozhovorech pro rozhlas a tisk je vždy propago-
ván svaz. V rámci dalších soutěží probíhá práce s mládeží všech věkových 
kategorií – vyjmenujme Dětský den, Modrý den, Oregon dětem aneb Bu-
deme si hrát, týdenní etapová hra Tajemství Krakonošova obrazu, Loučení 
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s prázdninami – náplní všech těchto soutěží jsou křížovky, osmisměrky, 
doplňovačky, sudoku. 

Řada členů kroužků se aktivně zapojuje do práce odborných komisí svazu, 
podílí se na autorské, porotenské a konzultační činnosti svazových soutěží. 
Bohužel ani zde se čas nezastavil, a tak zejména porotenská činnost spo-
čívá zejména na starších členech. 

 

Odborná křížovkářská komise 

Komise se v roce 2012 sešla na dvou jednáních, a to v březnu a v září. 
Zabývala se tradičními tématy, zejména rozdělením a hodnocením autor-
ských a řešitelských soutěží. Komise na základě vyhodnocení zájmu 
o vybrané soutěže navrhla opětné zařazení Křížovkářského desetiboje 
a soutěže Vytvořte si svou křížovku. 

Komise aktualizovala seznam opsaných chyb a novelizovala Propozice 
ČKL; nově bude možné předkládat v ČKL soutěžní práce jako polodokres-
lovky a komise se pokusí získat další účastníky ČKL z řad autorů zapoje-
ných do soutěže Vytvořte si svou křížovku. 

Komise začala pracovat na novém znění směrnic a na databázi jednotli-
vých typů křížovek; tyto práce jsou však teprve na svých počátcích. 

 

Odborná hádankářská komise a Odborná komise pro logické úlohy 

Obě komise jsou po četných personálních změnách a problémech ve fázi 
své stabilizace. 

 

Kvalifikační komise 

Komise průběžně aktualizuje stavy získaných kvalifikačních bodů a tříd. 
Tradičně, jako každý rok, vyhlásila nové nositele kvalifikačních tříd a při-
pravila pro ně diplomy a odznaky. V roce 2012 bylo vyhlášeno 63 nových 
nositelů kvalifikačních tříd v kategoriích řešitelů a 16 nových nositelů 
v kategoriích autorů. Nárok na přidělení kvalifikační třídy získalo dalších 
24 řešitelů, kteří se ovšem zatím členy svazu ještě nestali. 

 

Revizní komise 

Komise provedla dne 3. dubna 2012 dokladovou revizi příjmů a výdajů 
svazu za celý rok 2011 a za leden až březen 2012. Při revizi nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. V průběhu hodnoceného období se vždy nejméně jeden 
člen revizní komise zúčastnil zasedání výboru nebo předsednictva. 
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Archiv, kronika a webové stránky svazu 

Rolí archiváře svazu byl pověřen Vladimír Klos, jehož úkolem je přehledně 
zaregistrovat a uspořádat položky svazového archivu, kterými jsou zejmé-
na časopisy a výroční tisky svazu a dokumenty svazové agendy. Soupis 
archivních položek je hotov a byl vypracován též seznam duplicitně drže-
ných časopisů, které byly nabídnuty členům svazu. 

Kronikář Jaroslav Karpíšek a vedoucí webových stránek Marian Mikuš ve 
spolupráci s dalšími členy svazu výrazně pokročili v zaplňování „bílých 
stránek“ a ve zlepšování stavu svěřených agend. Hodně práce však je, 
a nejen je, ještě čeká... 

 

Informace o ukončených a probíhajících soutěžích 

MLSK (Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů)  

Ročník 2011 autorsky zajistili Kabrňáci, zúčastnilo se ho 23 kroužků, 
9 kroužků prošlo celou soutěží bez chyby. Ročník 2012 zajišťují autorsky 
Permoníci; účast 25 kroužků, po 4. kole je stále ještě 9 kroužků bezchyb-
ných. 

NKM (Nolčova křížovkářská maturita) 

V roce 2011 byl autorem křížovek Pavel Blažek, soutěž dokončilo 27 řešite-
lů, z toho 11 bez chyby. V letošním roce řešilo křížovky Jiřího Sýkory 
31 účastníků, 14 bezchybně. 

ČKL (Česká křížovkářská liga) 

Do ročníku 2011/12 se zapojilo 37 křížovkářů; vítězem skupiny A a tedy 
i celkovým vítězem se stal Vladimír Jemelík. 

Křížovkářská kvalifikační soutěž 

Autorem křížovek pro ročník 2011 byl Karel Wiedermann; soutěž dokončilo 
53 řešitelů, z toho 10 bez chyby (tři z nich s nárokem na jedno první místo). 
Charakter soutěže je v roce 2012 pro řešitele příznivější a zajímavější, což 
se projevilo výrazným nárůstem počtu účastníků. Křížovky Zdeňka Chro-
mého začalo řešit 106 křížovkářů, po 5. kole je jich 10 bezchybných. 

Křížovkářský desetiboj 

Tato soutěž se vrátila po roční pauze na stránky časopisu Křížovka a há-
danka a stala se opět nejpopulárnější korespondenční soutěží. Křížovky 
Zdeňka Chromého řešilo 260 účastníků; všechny křížovky zvládlo bez jedi-
né chyby 41 řešitelů. 
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MLS (Mezikroužková luštitelská soutěž v řešení hádanek) 

Vítězem ročníku 2011 se stali Dunajci; celková účast: 33 kroužků. 
V letošním ročníku soutěží 31 kroužků a po 5. kole vedou tři kroužky se 
stejným počtem bodů. 

MAS (Mezikroužková autorská soutěž v tvorbě hádanek) 

V ročníku 2011/12 bylo 11 kroužků rozděleno do dvou skupin. Vítězem 
I. třídy a tedy i celkovým vítězem se stal kroužek Staré hnízdo. 

HLK (Hádankářská liga kroužků) 

V ročníku 2011/12 soutěžilo jen 6 kroužků, celkovými vítězi se stali Kabr-
ňáci. 

ČHL (Česká hádankářská liga) 

23 účastníků bylo v ročníku 2011/12 rozděleno do tří skupin; vítězem sku-
piny A a tedy i celkovým vítězem se stal Vladimír Jemelík. 

Bystřina (prestižní vytrvalostní soutěž jednotlivců v řešení hádanek) 

V roce 2011 dokončilo soutěž 114 řešitelů; zvítězil Bohdan Kousal. Letos 
soutěž zahájilo 126 účastníků; po 11 kolech jsou v čele 2 borci. 

Louskárna (kvalifikační soutěž jednotlivců v řešení hádanek) 

Ročník 2011 dokončilo 203 hádankářů, letos řeší 220 účastníků. Každo-
ročně si připíše nejméně 1 kvalifikační bod více než 150 řešitelů. 

Překvapka (kvalifikační soutěž jednotlivců v řešení přesmyček) 

Změna soutěže na kvalifikační přitahuje k řešení stále více vyznavačů pře-
smyček. Zatímco ročník 2011 dokončilo 107 účastníků, do ročníku 2012 
vstoupilo 153 účastníků. Kritéria pro zisk kvalifikačních bodů jsou nastave-
na pro řešitele velmi příznivě, a tak na alespoň jeden kvalifikační bod do-
sáhne drtivá většina zúčastněných. 

Logika (prestižní a současně kvalifikační soutěž v řešení logických 
úloh v časopise KaH) 

Ročník 2011 dokončilo 44 řešitelů, zvítězil Daniel Marek. Letos vstoupilo do 
soutěže 63 borců; po 5. kole jsou v čele dva účastníci se stejným počtem 
bodů. 

JLA (Jemelíkova luštitelská akademie; soutěž pro vyznavače nároč-
ných a neobvyklých úloh – řeší se ve třech kategoriích – křížovky, 
hádanky, logické úlohy) 

Účastníci mohou soutěžit v jedné i v několika kategoriích. Vedle kvalifikač-
ních bodů se soutěží rovněž o eura a o prestižní tituly. V posledních dvou 
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ročnících se účast ve všech třech kategoriích ustálila lehce nad 50 řešiteli 
a je zřejmé, že si soutěž našla „své“ vyznavače. 

Autorské soutěže jednotlivců 

V letech 2011 i 2012 byl vypsán stejný počet autorských soutěží: pět kří-
žovkářských, devět hádankářských (s celkem 13 dílčími soutěžemi) a jedna 
na logické úlohy. Počty účastníků zpravidla nepřesahují číslo 10 (u křížov-
kářských, většiny hádankářských soutěží i u soutěže na logické úlohy), až 
dvě desítky autorů se zúčastňují soutěží na hádanky pro Bystřinu či Lous-
kárnu; výjimečnou je v tomto směru soutěž Vytvořte si svou křížovku, která 
je však soutěží náborovou a v podstatě „masovou“. 

Přebory 

Do celoroční soutěže Grand Prix bylo v roce 2012 zařazeno 10 přeborů 
v řešení křížovek a hádanek (včetně závěrečného mistrovství republiky 
jednotlivců) a šest přeborů v řešení logických úloh. Největší účast na hlav-
ním přeboru GP v řešení křížovek byla v Praze, v řešení hádanek také 
v Praze, v řešení logických úloh v Prostějově. Dále byly uspořádány čtyři 
oblastní přebory, přičemž v Hlinsku byla největší účast (ještě větší než na 
přeborech Grand Prix). Původně avizovaný přebor v Litvínovicích se neu-
skutečnil pro neúčast řešitelů. Celkem se do pořadatelství řešitelských 
přeborů zapojilo 14 kroužků, premiéru měli Valaši. 

Celkově v roce 2012 na přeborech luštilo křížovky 516 řešitelů, hádanky 
549 řešitelů a logické úlohy 115 řešitelů. V tom nejsou započítáni účastníci 
závěrečných mistrovství jednotlivců v závěru roku.  

Všechny přebory proběhly v pořádku, práce byly řádně konzultované, pří-
padné drobné nesrovnalosti byly operativně řešeny na místě. 

Vítězem Grand Prix řešitelů se stal v roce 2011 v řešení křížovek a háda-
nek Petr Vejchoda, v řešení logických úloh Jan Novotný a v řešení sudoku 
Jakub Ondroušek. V roce 2012 už jsou jistými vítězi v řešení hádanek Petr 
Vejchoda a v řešení logických úloh Daniel Marek; v řešení křížovek je velmi 
blízko obhajobě Petr Vejchoda, řešení sudoku už nebylo jako samostatná 
kategorie vypsáno. 

 

Propagace našeho hnutí 

Propagace činnosti svazu probíhala na svazových webových stránkách, 
které jsou průběžně doplňovány o další data, v časopise Křížovka a há-
danka a ve svazových tiscích. Také v řadě regionálních novin se objevily 
zprávy o svazových přeborech. Permanentně pokračuje spolupráce 
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s agenturou Dobrý den a akce v Pardubicích v rámci Czech Open, Dětské-
ho dne apod. 

Při příležitosti Mezinárodního dne hlavolamů se uskutečnila 13. července 
2012 v pořadu Čaj pro dva na stanici Český rozhlas 2 debata, které se 
s redaktorkou Zitou Senkovou zúčastnil předseda našeho svazu Vladimír 
Jemelík a sběratel hlavolamů Jaroslav Flejberk. Místní televize natočila šot 
z přeboru Hlinecka dne 20. října 2012. V pořadu Dobré ráno na ČT 2 pro-
pagovali naše hnutí dne 21. listopadu 2012 přátelé Roman Čejka a Vladi-
mír Jemelík. S propagací našeho svazu zaznamenanou médii v poslední 
době se můžete seznámit na svazovém webu. 

 

Hospodaření svazu a členská základna 

Současné předsednictvo svazu si dalo za cíl předkládat valné hromadě 
vyrovnané rozpočty, což plní. Navíc se letos zásluhou přítele Zbyňka 
Grossmanna podařilo podepsat smlouvy s několika sponzory a získat 
z darů finanční prostředky na rozvoj naší činnosti ve výši 120 tisíc Kč. 

Finanční situace svazu je velmi příznivá, svaz disponuje finančními pro-
středky ve výši přes 600 tisíc Kč. Na výboru svazu teď je, aby našel co 
nejlepší jejich použití ve prospěch naší široké členské základny. 

Matrikářka eviduje k dnešnímu dni 570 členů, ovšem z toho jich je 145 
v prodlení s placením členských příspěvků za rok 2011 a 67 v prodlení 
s placením členských příspěvků za rok 2010. 

 

 

 

 

ZÁZNAM 

z valné hromady SČHAK 

konané dne 1. prosince 2012 v Praze 
1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise 

a) Valnou hromadu zahájil a řídil předseda svazu ing. Jemelík. Navržený 
program byl jednomyslně schválen. 

b) Na návrh výboru byly zvoleny: mandátová komise ve složení ing. Kvíča-
la, ing. Hlavatý a J. Kupka a návrhová komise ve složení dr. Kubíček, 
ing. Kousal, ing. Karpíšek.  



 

- 16 - 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu 

Zprávu o činnosti přednesl ing. Vokatý, připomínky k ní nebyly vzneseny. 
Ing. Jemelík ji doplnil o některé nové věci, které nás čekají v roce 2013. Pro 
aktivní účastníky přeborů je tu dobrá zpráva – byl znovuobnoven přebor 
v Hranicích, uskuteční se o dva přebory v řešení logických úloh více 
a MČR v řešení logických úloh jednotlivců i kolektivů bude svaz pořádat 
společně s asociací HALAS. Pro ty, co řeší převážně doma, přibude nová 
soutěž o kvalifikační body – Lázeňské oříšky ve třech kategoriích. Ani ti, 
kdo si řeší jen pro radost a nesoutěží, nebudou ošizeni, od roku 2014 bude 
svaz co dva roky vydávat pomůcky pro řešitele a autory. 

3. Rámcový rozpočet na rok 2013  

Ing. Jemelík nejprve přednesl zprávu o průběžném plnění rozpočtu v roce 
2012 a informoval o příznivém finančním stavu svazu. Poté přednesl hos-
podářkou zpracovaný návrh rámcového rozpočtu na rok 2013. Rovněž 
informoval o předpokládané změně banky pro vedení běžného účtu, popř. 
do budoucna i účtu spořicího, o zvýšení příspěvku na ceny a nájemné na 
sály na přebory. 

Navrhl, aby nový účet byl zřízen u Fio banky, kam by se zasílaly i členské 
příspěvky, protože jsou u ní nižší poplatky než u České spořitelny, kde má 
SČHAK otevřen stávající běžný účet. K návrhu nebyly z pléna vzneseny 
připomínky. Na dotaz, zda zasílání členských příspěvků na účet je povinné, 
odpověděl ing. Jemelík, že se to samozřejmě týká jen těch, kdo neplatí 
příspěvky v hotovosti hospodářce svazu. 

Zpráva o průběžném plnění rozpočtu v roce 2012 a návrh rámcového roz-
počtu na rok 2013 včetně založení nového účtu u Fio banky a zasílání 
členských příspěvků na něj byly poté jednomyslně schváleny. 

4. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání 

Nositele svazových ocenění vyhlásil ing. Vokatý a předal je předseda sva-
zu ing. Jemelík. Jmenovitě jsou noví nositelé svazových ocenění uvedeni 
v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu. 

5. Různé 

a) Ing. Vokatý doplnil informaci k Lázeňským oříškům. Soutěž je určena 
široké veřejnosti, bude vypisována v KaH a podrobnosti budou zveřej-
něny na svazovém webu i na webových stránkách Lázeňáků. K tomu 
dodal ing. Jemelík, že na webových stránkách SČHAK se navíc budeme 
v novém roce snažit zahájit soutěže Křížovka na každý den a Hádanka 
na každý den. 
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b) Ing. Jemelík informoval, že př. Grossmann má pro zájemce k nahlédnutí 
vzory diplomů pro medailisty přeborů, které by případným zájemcům za-
jišťoval. 

c) Mgr. Kolín upozornil, že ne všichni naši členové mají přístup na internet, 
proto ty nejdůležitější informace budou zveřejňovány i v Členském zpra-
vodaji, který bude s největší pravděpodobností distribuován na MČR 
kroužků v Kolíně v květnu příštího roku. 

d) Př. Kula tlumočil poděkování př. Borkovského za udělení Zlatého otazní-
ku, kterého si velmi považuje, bohužel pro současný zdravotní stav se 
pro jeho převzetí nemohl dostavit osobně. 

e) Mgr. Kolín upozornil, že v rámci zprávy o činnosti byla sice zahrnuta 
i zpráva revizní komise o provedené revizi hospodaření svazu, ale podle 
stanov musí být tato zpráva projednána a schválena valnou hromadou 
samostatně. Proto znovu zopakoval, že revizní komise neshledala 
v hospodaření svazu žádné závady. K tomuto vyjádření nebyly vznese-
ny žádné dotazy ani připomínky, čímž lze zprávu považovat za schvále-
nou. 

6. Zpráva mandátové komise 

Valné hromady se zúčastnilo celkem 51 členů SČHAK z 22 kroužků, podle 
sdělení předsedy mandátové komise ing. Kvíčaly je schůze usnáše-
níschopná. 

7. Návrh usnesení valné hromady  

Návrh usnesení přednesl za komisi dr. Kubíček – návrh byl jednomyslně 
schválen. Usnesení je přiloženo k tomuto zápisu. 

8. Závěr  

Valnou hromadu ukončil předseda svazu, poděkoval přítomným za účast, 
vyzval je k účasti na navazujícím Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížo-
vek a hádanek a popřál všem krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v roce 2013. 

Zapsala: Kolínová 

Přílohy: 

Usnesení valné hromady 

Zpráva o průběžném plnění rozpočtu v roce 2012 

Rámcový rozpočet na rok 2013 
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U S N E S E N Í 

valné hromady SČHAK, konané dne 1. prosince 2012 

v Praze 

Valná hromada 

 

projednala a schválila 

- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období, 

- zprávu revizní komise, 

 

schválila 

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu SČHAK v roce 2012, 

- rámcový rozpočet SČHAK na rok 2013, 

- zřízení běžného účtu u Fio banky a postupný převod finančních pro-
středků na nově zřízený účet a možnost zasílání členských příspěvků 
na tento účet, 

 

vzala na vědomí 

rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uzná-
ní svazu, a to: 

zlatý otazník: Ing. Karel Bezděk (Pijaristé), Ladislav Borkovský, (Permo-
níci), Ing. František Luskač (Ostraváci), Ing. Rudolf Malý (Příbramáci), 

stříbrný otazník: Milan Fišbach (Třebíčáci), Jaroslav Flaišhanz (Pijaristé), 
Ing. Josef Hlavatý (Staré hnízdo), Ivona Kovářová (Valaši), 

bronzový otazník: Jiří Hrdina (Pašáci), Jaroslav Kodym (Podskaláci), Ja-
na Marešková (Kladeňáci), Dana Sodomková (Rychtáři), Vladimír Vacek 
(Třebíčáci), Ing. Jiří Vlášek, 

čestné uznání pro jednotlivce: za dlouholeté vedení České křížovkářské 
ligy a přínos v oblasti tvorby a hodnocení křížovek Pavel Blažek, za zá-
sluhy o rozvoj našeho hnutí a zajištění prostředků na svazovou činnost 
Ing. Zbyněk Grossmann, za zásluhy o rozvoj našeho hnutí u příležitosti 
životního jubilea Jindřich Kupka, Drahotín Lančarič a Josef Tadrala, za 
dlouholetou práci pro svaz u příležitosti 60 let činnosti kroužku Pašeráci 
Ing. Karel Salavec, 
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čestné uznání pro kroužky a kolektivy: Kroužek Pijaristé za zásluhy 
o rozvoj našeho hnutí u příležitosti 110 let od jeho založení, 

 

ukládá 

- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projedna-
ných záležitostech, 

- předsednictvu SČHAK založit běžný účet u Fio banky a zveřejnit jeho 
číslo ve svazovém tisku a na webových stránkách SČHAK. 

 

Návrhová komise: 

JUDr. Přemysl Kubíček v. r. 

Ing. Bohdan Kousal v. r. 

Ing. Jaroslav Karpíšek v. r.               Za správnost: Mgr. Alena Kolínová v. r. 

 

 

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK ZA ROK 2012 (v Kč) 
Položka Rozpočet Skutečnost % 

Příjmy celkem 84 100 173 863 206,7 

v tom:    

sponzoři 0 90 000 . 

příspěvky 83 800 83 432 99,6 

různé 0 0 . 

úroky z depozit 300 431 143,7 

Výdaje celkem 84 100 45 400 54,0 

v tom:    

činnost kroužků + 
přebory 

29 600 23 630 79,8 

soutěže 7 000 2 646 37,8 

výroční tisk 15 000 0 0 

svazové orgány 10 000 10 652 106,5 

hospodářsko-správní 15 000 8 472 56,5 

rezerva 7 500 0 0 

WPF 0 0 0 
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REKAPITULACE (v Kč) 

Položka Rozpočet Skutečnost 

Zůstatek k 1. 1. 2012 500 000 493 700 

+ příjmy 84 100 173 863 

- výdaje 84 100 45 400 

Zůstatek k 31. 12. 2012 500 000 622 163  

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 (v Kč) 
PŘÍJMY celkem 89 700  VÝDAJE celkem 89 700 

v tom   v tom  

sponzoři 13 700 
 činnost kroužků + 

přebory 
43 700 

příspěvky 65 000  soutěže 7 000 

úroky  11 000  výroční tisk 10 000 

  svazové orgány 14 000 

REKAPITULACE  
 hospodářsko-

správní 
15 000 

Zůstatek k 1. 1. 2013  622 163  rezerva 0 

 + příjmy 89 700  WPF 0 

 - výdaje 89 700    

Zůstatek k 31. 12. 
2013 

622 163 
 

Ing. Stanislava Teichmanová 

 

 

 

 

Z Á Z N A M 

z kontroly hospodaření SČHAK 

provedené dne 7. března 2013 

 

Kontrolované období:  Pokladna: 1. 4. 2012 - 7. 3. 2013 

Běžný účet Česká spořitelna: 1. 4. 2012 - 28. 2. 2013 

Běžný účet FIO banka: 5. 12. 2012 - 28. 12. 2012 
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Program revize: 

1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti 

2. Kontrola pokladních dokladů 

3. Kontrola operací s běžnými účty a s majetkovým a vkladovým účtem. 

Výsledek revize: 

ad 1. 

Zjištěný stav pokladní hotovosti k 7. 3. 2013 ve výši 20 761,- Kč souhlasí 
se zůstatkem vykázaným v pokladní knize. 

ad 2. 

Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2012 od č. P7 do č. P17 a za 
rok 2013 od č. P1 do č. P3. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok 
2012 od č. V11 do č. V29 a za rok 2013 č. V1. 

Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek 
(převody z běžného účtu u ČS na běžný účet u FIO banky). 

Revizí nebyly zjištěny závady: 

ad 3. 

Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 1922875369/0800 vedeného u Čes-
ké spořitelny, a to za duben až prosinec 2012 a za leden a únor 2013. Ne-
byly zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2013 činil 56 581,39 Kč.  

Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010 vedeného 
u FIO banky za období od jeho založení dne 5. prosince 2012 do 28. února 
2013. Nebyly zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2013 činil 
50 291 Kč. 

Současně byl u FIO banky založen vkladový účet č. 2300342861/2010, na 
němž je uloženo 150 tis. Kč. Na tomto účtu nebyl v kontrolovaném období 
žádný pohyb. 

Majetkový účet č. 1018280417/0800 u České spořitelny vykázal k 31. pro-
sinci 2012 zůstatek 395 989,21 Kč. Prostředky účtu nebyly v kontrolova-
ném období čerpány. 

 

Jaroslav Kolín, předseda revizní komise 
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Noví nositelé kvalifikačních tříd 

U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo SČHAK (v závorce) 

a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská). 

 

Autoři křížovek:  

Jiří Čenovský (10499) 3, Rostislav Jalůvka (14977) 3, Miroslava Marková 
(5153) M, Miroslav Neumann (8557) 1, Eduard Pláňava (15688) 3, Karel Sedlá-
ček (2695) M, Jiří Sýkora (15472) 1, Jitka Václavová (16917) 3. 

 

Autoři hádanek: 

Petr Haman (12578) M, Stanislav Kočí (16733) 1, Martin Kokeš (15471) M, Mi-
roslav Radouš (11578) 1, Ivan Rias (7478) 1, Pavel Rybář (7255) 3, Břetislav 
Sýkora (13771) 1. 

 

Autoři logických úloh: 

Jaroslav Kodym (11385) 1. 

 

Řešitelé křížovek: 

Bartolomej Bombár (5812) 3, Vlastimil Dostál (994) 2, Stanislav Drdel (15598) 
3, Miroslav Hájiček (12556) 1, Josef Ivánek (14884) 2, Rostislav Jalůvka 
(14977) 2, Jana Járová (15611) 1, Radovan Juráň (16915) 3, Vladimír Kašpar 
(857) 3, Rudolf Kolář (9195) 3, Karel Kozák (15157) 3, Jaromír Kvíčala (8244) M, 
Jaroslav Kyncl (16806) 2, Drahomír Lacko (7575) 2, Ján Makovník (2785) 2, 
Zdeněk Malinka (9170) 1, Jiří Nepimach (15317) 1, Miroslav Neumann (8557) 1, 
Peter Paďour (16701) 3, Pavel Podzemský (314) M, Josef Růčka (15434) 1, 
Gertruda Samuelová (12582) 3, Ján Turek (14194) 3, Zdeněk Zelený (1877) 1.  

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Jaroslava Gebauerová, 
Josef Juroszek, Miloš Kajzrlík, Hana Kroulíková, Jaroslav Mazáč, Zdeněk Škarýd, 
Martina Štusková a Tomáš Volf; počtu bodů a prvních míst postačujících k udělení 
2. třídy dosáhl rovněž Jiří Pavlík; žádná z uvedených osob není členem SČHAK.  

 

Řešitelé hádanek: 

Marián Baťalík (10162) 2, Hana Brázdová (16923) 3, Karel Buchta (16930) 3, 
Jan Černý (15512) 1, Vlastislav Foldyna (15017) 2, Jan Gráf (3269) 1, Zbyněk 
Grossmann (15088) 1, Ivan Hanák (337) 3, Jan Hes (16805) 1, Pavlína Horáč-
ková (14107) M, Romana Hrušková (15322) 3, Stanislav Kočí (16733) M, Jaro-
slav Kodym (11385) 2, Martin Kokeš (15471) 1, František Konečný (8264) 1, 
Jitka Lustyková (16916) 3, Pavel Macků (15315) 3, Jana Marková (423) 3, Mile-
na Matesová (14814) 1, Václava Olšanská (15278) 3, Lubomír Pavelka (10766) 
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1, Stanislav Pazdera (682) 3, Miloš Rádl (16712) 2, Martin Roubíček (13617) 3, 
Dagmar Rusá (16921) 3, Jaroslav Ryška (15015 ) 2, Peter Samec (11300) 2, 
Gertruda Samuelová (12582) 2, Břetislav Sýkora (13771) M, Anna Škvrnová 
(3804) 3, Jan Štohanzl (936) 3, Stanislav Švub (15622) 1, Dušan Vojník (10472) 
1, Jiří Zvolánek (1065) M.  

Počtu bodů  postačujících  k udělení  3. třídy  dosáhli i Lukáš Brožek, Dobromil 
Drbala, Marta Ivanovičová, Hana Roubíčková, Eliška Semančíková a Marie Vodá-
ková,  kteří  nejsou  členy SČHAK. 

 

Řešitelé logických úloh: 

Iveta Dedková (16833) 3, Jaromír Drápala (1468) 2, Alexej Fojta (16832) 3, Mar-
tin Kokeš (15471) 2, Magdalena Motyčková (14829) 2, Jan Nosek (14751) 3, 
Ivan Šuňavec (15084) 3.   

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Václav Čtvrtečka, Kliment 
Gabriel, Martin Krebs, Pavel Pelc, Roman Werner a Milan Zelingr, kteří nejsou 
členy SČHAK. 

Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy SČHAK a mají zaplacené pří-
spěvky za rok 2013 (nebo alespoň za rok 2012), mají právo na vydání kvalifikační-
ho diplomu a odznaku odpovídajícího příslušné kvalifikační třídě. 

Ing. František Vokatý, předseda KK 

 

Valná hromada je v plném proudu… 
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KVALIFIKAČNÍ ŘÁD SČHAK 

Kvalifikační řád Svazu českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „SČHAK“) 
stanoví podmínky pro přidělování kvalifikačních bodů (dále jen "body") 
a pro udělování kvalifikačních tříd autorům a řešitelům křížovek, hádanek 
a logických úloh. V příloze kvalifikačního řádu jsou obdobným způsobem 
řešeny aktivity probíhající na seminářích SČHAK.  

A. BODOVÁNÍ AUTORŮ A ŘEŠITELŮ 

a. Kategorie bodování 

Body jsou přidělovány v šesti kategoriích: 

1. křížovky 

    11.  autoři křížovek (AK),     
    12.  řešitelé křížovek (ŘK); 

2. hádanky 

    21.  autoři hádanek (AH), 
    22.  řešitelé hádanek (ŘH); 

3. logické úlohy 

    31. autoři logických úloh (AL), 
    32. řešitelé logických úloh (ŘL). 

Každá kategorie tvoří samostatný celek, takže každý může být hodnocen 
ve všech šesti kategoriích. 

b. Časový rozsah 

Body jsou přidělovány u křížovkářských a hádankářských kategorií za ce-
lou dobu existence jednotné organizace českých hádankářů a křížovkářů, 
to je od 1. 4. 1949, a u logických úloh od 1. 1. 1994. Body za autorské prá-
ce pro přebory a korespondenční soutěže jsou přidělovány od 1. 1. 1997. 

c. Územní a věcný rozsah 

Do hodnocení se zahrnují výsledky jednotlivců v autorských a řešitelských 
soutěžích, pořádaných jednotnou organizací českých hádankářů a křížov-
kářů, ve spolupráci s ní, nebo z jejího pověření, které se konaly na území 
nynější České republiky, pokud jsou níže vyjmenovány nebo u nichž to bylo 
v soutěžních podmínkách výslovně uvedeno. Autorům jsou kromě toho 
přidělovány body za autorské práce pro přebory a korespondenční řešitel-
ské soutěže pořádané SČHAK, z jeho pověření nebo s jeho souhlasem. 

d. Počet bodovaných míst v autorských a řešitelských soutěžích 
a udělování „kvalifikačních“ prvních míst 
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Body jsou přidělovány zpravidla za umístění na prvních deseti, pěti nebo 
třech místech podle druhu soutěže a použitého kritéria bodování. Odlišné 
bodování může být použito u kvalifikačních soutěží a dále u soutěží, 
u nichž je to uvedeno v soutěžních podmínkách. 

Pokud na bodovaném místě skončí dva nebo více soutěžících, body se 
nedělí a každý obdrží ten počet bodů, který odpovídá docílenému místu. 
V takovém případě se neuděluje jedno nebo více bezprostředně následují-
cích nižších hodnocení. 

Za umístění na prvním místě se v případě bodování prvních deseti míst 
udělují pro účely kvalifikace dvě „kvalifikační“ první místa, v případě bodo-
vání prvních pěti míst jedno „kvalifikační“ první místo. Pokud na prvním 
místě skončí více než tři soutěžící, počet udělených „kvalifikačních“ prvních 
míst se redukuje, a to ze dvou na jedno a z jednoho na nulu. 

e. Kritéria bodování a rámcový přehled soutěží 

V jednotlivých kategoriích se u vyjmenovaných soutěží používají tato krité-
ria: 

Kritérium 1: 10 bodů + 2 první místa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod 
AK: soutěže na vícedílné cykly, 
ŘK: MČRJ + výsledek za daný ročník JLA a NKM, 
AH: víceboje a miniatury, 
ŘH: MČRJ + výsledek za daný ročník Bystřiny a JLA, 
AL: soutěže na soubory logických úloh, 
ŘL: MČRJ + výsledek za daný ročník JLA. 

Kritérium 2: 5 bodů + 1 první místo, 4, 3, 2, 1 bod 

AK: soutěže na jednotlivé křížovky, autorská část ČKL ve skupinách A, B 
a C, 

ŘK: hlavní soutěže přeborů, řešitelská část ČKL ve skupinách A, B a C 
a výsledek za daný ročník Lázeňských oříšků – křížovek, 

AH: soutěže na jednotlivé hádanky, jednotlivé hádanky MAS ve všech tří-
dách (konečný výsledek MAS po šesti kolech se nehodnotí), autorská 
část ČHL ve skupinách A a B (sestavuje se jednak celkové pořadí au-
torů, jednak pořadí nejlepších pěti hádanek; autor získává vždy jen 
výhodnější z obou bodových hodnocení a nejvýše jedno první místo), 
nejlepší hádanky HLK v 1. lize, 

ŘH: hlavní soutěže přeborů a 1. třída přeboru Starého hnízda, řešitelská 
část ČHL ve skupinách A a B, výsledek za daný ročník Lázeňských 
oříšků – hádanek a Překvapky, 
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AL: soutěže na jednotlivé logické úlohy, 

ŘL: hlavní soutěže přeborů a výsledek za daný ročník soutěže v logice 
v časopisu Křížovka a hádanka a Lázeňských oříšků – logiky. 

Kritérium 3: 3 (bez prvního místa), 2, 1 bod 

AK: autorská část ČKL ve skupinách D a nižších,  

ŘK: vedlejší soutěže přeborů, řešitelská část ČKL ve skupinách D a niž-
ších,  

AH: autorská část ČHL ve skupinách C a nižších (sestavuje se jednak cel-
kové pořadí autorů, jednak pořadí nejlepších pěti hádanek; autor zís-
kává vždy jen výhodnější z obou bodových hodnocení), 

ŘH: vedlejší soutěže přeborů, 2. a 3. třída přeboru Starého hnízda, řešitel-
ská část ČHL ve skupinách C a nižších,  

AL: určené soutěže na logické úlohy, 

ŘL: vedlejší soutěže přeborů. 

Kritérium 4 (kvalifikační): zpravidla 3 body (bez prvního místa) 

Toto kritérium lze použít ve všech kategoriích u kvalifikačních a náborových 
soutěží; u řešitelských vícekolových soutěží se používá obvykle za celkový 
výsledek. Při vyhlášení jednorázových kvalifikačních a náborových soutě-
ží nebo v soutěžních podmínkách opakujících se kvalifikačních a náboro-
vých soutěží však mohou být stanoveny odchylné podmínky, a to jak 
z hlediska počtu přidělovaných kvalifikačních bodů, tak i z hlediska přiznání 
prvního místa. 

Kritérium 5 (prémiové): např. 1 bod za kvalitu 

Na návrh příslušné odborné komise (OKK, OHK, OKL) a po projednání 
v kvalifikační komisi může předsednictvo SČHAK schválit pro určitou sou-
těž odlišné, zpravidla vyšší nebo rozšířené, bodování (např. prémiové body 
za kvalitní autorské výtvory, za bezchybné nebo nejlepší řešení jednotli-
vých kol dlouhodobých soutěží). Na návrh příslušné odborné komise a po 
projednání v kvalifikační komisi může předsednictvo SČHAK schválit přidě-
lení prémiových bodů a přiznání prvních míst za významné autorské či 
řešitelské úspěchy dosažené mimo výše vyjmenované soutěže. 

f. Přidělování bodů za autorské práce pro přebory a řešitelské kore-
spondenční soutěže  

AK: 2 body za jednu křížovku pro MLSK, NKM, JLA a MČRK;  
     1 bod za jednu křížovku u ostatních soutěží, 
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AH: 1 bod za 5 hádanek pro všechny typy soutěží mimo Bystřinu; u Bystři-
ny jsou body přidělovány s použitím kritéria 2 za konečný výsledek 
v celoročních soutěžích hádanek a autorů (v soutěžích „ líbivosti“), 

AL: 2 body za tři logické úlohy pro MČR, 1 bod za tři logické úlohy u ostat-
ních soutěží. 

Příslušná odborná komise (OKK, OHK, OKL) může na základě posouzení 
kvality autorské práce rozhodnout o nepřidělení bodů. 

Za každých pět přidělených bodů je autorovi přiznáno jedno první místo. 

g. Podmínky pro přidělení bodů 

Body se přidělují pouze členům SČHAK. Nečlenům SČHAK se body evidují 
a v případě, že se stanou členy, jsou jim započítány i za dobu před získá-
ním členství. 

U soutěží na přeborech se body řešitelům i autorům přidělují pouze tehdy, 
jsou-li soutěžní práce předem odsouhlaseny konzultantem určeným pří-
slušným orgánem SČHAK (popř. jinou osobou v souladu s Přeborovým 
řádem).  

Body za autorské práce pro korespondenční  soutěže a přebory se přidělují 
pouze za předpokladu, že se jedná o práce původní, které nebyly zaslány 
do autorské soutěže. 

h. Evidence 

Výsledky všech soutěží ve všech kategoriích se evidují minimálně 
v rozsahu potřebném pro přidělení kvalifikačních bodů a udělení „kvalifi-
kačních“ prvních míst, v počítačové databázi. Obdobně je vedena též evi-
dence získaných kvalifikačních bodů u všech autorů a řešitelů ve všech 
kategoriích. Evidenci zpracovává kvalifikační komise z podkladů uveřejně-
ných ve svazových časopisech, na svazovém webu, ze zápisů o přeborech 
(od Komise pro přebory a činnost kroužků SČHAK) a z podrobných výsled-
ků soutěží (od vedoucích nebo pořadatelů soutěží). 

Evidence je vedena průběžně, aktualizace celkového stavu bodů se prová-
dí zpravidla jednou ročně, a to po uzavření výsledků soutěží za příslušný 
kalendářní rok. 

Dílčí evidenci pro přidělování bodů za autorské zajištění soutěží vede oso-
ba pověřená předsednictvem SČHAK. Počty prací, za které dosud nebyly 
přiděleny body, a počty bodů, za které dosud nebylo přiděleno první místo, 
se přenášejí do dalšího kalendářního roku. 
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B. KVALIFIKAČNÍ TŘÍDY 

Na základě výše uvedeného bodování získají autoři a řešitelé nárok na 
udělení příslušné kvalifikační třídy. 

Příslušná kvalifikační třída je udělena členům SČHAK v kategoriích autorů 
a řešitelů křížovek a logických úloh a v kategorii řešitelů hádanek, pokud 
získali níže uvedené počty bodů a prvních míst. Dvojnásobná čísla uvede-
ná v závorce platí pro udělování kvalifikačních tříd v kategorii autorů háda-
nek. 

III. třída: nejméně 3 (6) body, u AH i 5 bodů + 1 první místo, 

II. třída: nejméně 15 (30) bodů + 1 (2) první místo nebo 30 (60) bodů, 

I. třída:  nejméně 30 (60) bodů + 2 (4) první místa nebo 50 (100) bodů, 

Mistrovská třída: nejméně 50 (100) bodů + 4 (8) první místa nebo 100 
(200) bodů. 

Výbor SČHAK může na návrh odborných komisí SČHAK udělit mistrovskou 
třídu těm autorům a řešitelům, kteří dosahovali nebo dosahují významných 
úspěchů mimo autorské a řešitelské soutěže, popř. může přiznat některou 
z kvalifikačních tříd i tehdy, nejsou-li splněny stanovené počty bodů a prv-
ních míst. V takových případech se příslušnému autorovi nebo řešiteli při-
dělí takový počet bodů a prvních míst, aby dosáhl minima nezbytného 
k získání nároku na přidělení kvalifikační třídy. 

Noví nositelé kvalifikačních tříd se vyhlašují každoročně na Mistrovství 
České republiky kroužků v řešení křížovek a hádanek, popř. též na Mis-
trovství České republiky v řešení logických úloh, a jejich jména se zveřejňu-
jí v některém ze svazových tisků popř. na svazovém webu. Každý nositel 
kvalifikační třídy má nárok na příslušný diplom a odznak. 

Teprve vyhlášením nebo zveřejněním nových nositelů kvalifikačních tříd se 
stává autor nebo řešitel nositelem této třídy. Do té doby se na něj při orga-
nizování soutěží nahlíží jako na nositele nižší kvalifikační třídy nebo autora 
či řešitele bez kvalifikační třídy. 

C. NEFORMÁLNÍ PŘÍLOHA 

Ustanovení upravující přidělování kvalifikačních bodů a tříd při vybraných 
aktivitách na seminářích SČHAK (viz příloha). 

Tento Kvalifikační řád SČHAK byl schválen výborem SČHAK dne 1. pro-
since 2012 a nabývá účinnosti od 1. ledna 2013. Tímto dnem končí plat-
nost Kvalifikačního řádu ze dne 13. ledna 1996 ve znění pozdějších úprav. 
Všechny přidělené kvalifikační body a kvalifikační třídy, jakož i dílčí hodno-
cení autorů soutěžních prací pro přebory a korespondenční soutěže zůstá-
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vají v platnosti a přenášejí se dál. Kvalifikační body v kategorii hráčů zá-
vazků se započítávají ode dne vyhlášení této kategorie. 

Příloha ke Kvalifikačnímu řádu SČHAK 

Dne 16. září 2012 byla na semináři SČHAK vyhlášena další kategorie, 
v níž je možné získat kvalifikační body a třídy, a to kategorie hráčů závaz-
ků. Jedná se o kategorii s výhradní působností v rámci volnočasových akti-
vit na seminářích SČHAK. 

Kvalifikační body v rámci nově vyhlášené kategorie získávají hráči závazků 
za těchto podmínek: 

a) hra závazky se uskutečnila v rámci semináře SČHAK a byla řádně 
dokončena, 

b) počet účastníků hry byl nejméně pět a maximálně osm, 

c) hráč odehrál celou hru a umístil se lépe než na posledních třech 
místech. 

Počty kvalifikačních bodů udělované za jednotlivé hry: 

 

Umístění 
hráče 

Počet přidělených kvalifikačních bodů 

8 hráčů 7 hráčů 6 hráčů 5 hráčů 

1 5 4 3 2 

2 4 3 2 1 

3 3 2 1 0 

4 2 1 0 0 

5 1 0 0 0 

6 0 0 0 - 

7 0 0 - - 

8 0 - - - 

První místa se neudělují. Pokud se dva nebo více hráčů dělí o pořadí, ná-
leží oběma nebo všem hráčům, v souladu s kvalifikačním řádem, tolik kvali-
fikačních bodů, kolik jich náleží za nejvyšší dělené pořadí (příklad: 2 hráči 
se při hře 8 hráčů dělí o 2. místo => oba získávají 4 kvalifikační body). 

Kvalifikační třídy se udělují při dosažení těchto minimálních počtů kvalifi-
kačních bodů: 

 III. třída           3 kvalifikační body, 

 II. třída       30 kvalifikačních bodů, 

 I. třída       50 kvalifikačních bodů, 

 mistrovská třída  100 kvalifikačních bodů. 
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Nositelé mistrovské třídy obdrží diplom osvědčující tuto skutečnost. 

Nositelé nových kvalifikačních tříd se vyhlašují vždy na následujícím sem i-
náři. 

Evidenci kvalifikačních bodů a tříd vede kvalifikační komise SČHAK, která 
vhodným způsobem prezentuje výsledky v příslušném kalendářním roce 
a průběžný stav kvalifikačních bodů a tříd. 

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
korespondenčních soutěží SČHAK 

 
Tento soutěžní řád stanoví podmínky a náležitosti pro přípravu, organizaci 
a pořádání autorských, autorsko-řešitelských a řešitelských korespondenč-
ních soutěží v oblasti křížovek, hádanek a logických úloh, jejichž uskuteč-
nění je zajištěno Svazem českých hádankářů a křížovkářů (dále jen 
SČHAK), ve spolupráci s ním nebo s jeho souhlasem. Korespondenční 
soutěže jsou vypisovány na webových stránkách SČHAK (dále jen web), 
na stránkách svazového tisku nebo v jiných publikacích s pověřením 
SČHAK. 
 
1. Kategorie a formy korespondenčních soutěží 
Korespondenční soutěže vypisuje SČHAK a jiné subjekty ve spolupráci se 
SČHAK (dále jen „vypisovatelé“). Uskutečňují se v těchto kategoriích: 
1. soutěže křížovkářské; 
2. soutěže hádankářské; 
3. soutěže v kategorii logických úloh; 
4. soutěže kombinované. 
Soutěže mohou být vypisovány jako: 
1. autorské; 
2. řešitelské; 
3. autorsko-řešitelské. 
Dále se tyto soutěže dělí na 
1. soutěže jednotlivců;  
2. soutěže družstev. 
Podmínky a náležitosti vypisované soutěže se řídí jejími soutěžními pod-
mínkami (propozicemi), které musejí být v souladu s tímto Soutěžním řá-
dem. 
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1.1. Autorské soutěže 
Mezi autorské soutěže patří zejména: 
1. Autorské soutěže na křížovky (SČHAK, KaH); 
2. Autorské soutěže na hádanky (SČHAK, KaH); 
3. Autorské soutěže na logické úlohy (SČHAK, KaH); 
4. Mezikroužková autorská soutěž (v tvorbě hádanek) – MAS (SČHAK, 

KaH). 
Témata autorských soutěží doporučuje příslušná odborná komise (OKK, 
OHK, OKL). 

1.2. Řešitelské soutěže 

1.2.1. Křížovkářské soutěže 
Vypisovanými křížovkářskými soutěžemi jsou zejména: 
1. Křížovkářská kvalifikační soutěž – KKS (SČHAK, KaH, web) – víceko-

lová (zpravidla šestikolová) soutěž jednotlivců střední obtížnosti o kvali-
fikační body; 

2. Nolčova křížovkářská maturita – NKM (SČHAK, KaH, web) – víceko-
lová (zpravidla pěti- nebo šestikolová) soutěž jednotlivců vysoké obtíž-
nosti o kvalifikační body; 

3. Křížovkářský desetiboj (SČHAK, KaH) – desetikolová soutěž jednotliv-
ců nižší obtížnosti o kvalifikační body pro nejširší veřejnost; 

4. Lázeňské oříšky – křížovky (SČHAK, web) – čtyřkolová soutěž jednot-
livců střední obtížnosti o kvalifikační body; 

5. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů – MLSK (SČHAK, web, 
individuálně rozesílaná) – pětikolová soutěž vysoké obtížnosti pro regis-
trované kroužky. 

1.2.2. Hádankářské soutěže 
Vypisovanými hádankářskými soutěžemi jsou zejména: 
1. Louskárna (SČHAK, KaH) – třináctikolová soutěž jednotlivců o kvalifi-

kační body pro nejširší veřejnost; 
2. Bystřina (SČHAK, KaH) – třináctikolová soutěž jednotlivců vysoké ob-

tížnosti o kvalifikační body pro všechny zájemce; 
3. Překvapka (SČHAK, KaH) – třináctikolová soutěž jednotlivců o kvalifi-

kační body pro všechny zájemce; 
4. Lázeňské oříšky – hádanky (SČHAK, web) – čtyřkolová soutěž jednot-

livců střední obtížnosti o kvalifikační body; 
5. Mezikroužková luštitelská soutěž – MLS (SČHAK, KaH) – šestikolová 

soutěž pro registrované kroužky. 
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1.2.3. Soutěže v kategorii logických úloh 
Pravidelně vypisovanými soutěžemi v kategorii logických úloh jsou zejmé-
na: 
1. Soutěž Logika - (SČHAK, KaH) – šestikolová soutěž jednotlivců o kvali-

fikační body pro nejširší veřejnost; 
2. Lázeňské oříšky – logika (SČHAK, web) – čtyřkolová soutěž jednotliv-

ců střední obtížnosti o kvalifikační body. 

1.2.4. Kombinované soutěže 
Soutěže vzniklé kombinacemi výše uvedených typů soutěží. 
1. Jemelíkova luštitelská akademie - JLA (SČHAK, KaH, web) – dlouho-

dobá soutěž vysoké obtížnosti, v jednotlivých ročnících soutěž o kvalifi-
kační body v kategoriích řešitel křížovek, řešitel hádanek a řešitel logic-
kých úloh. 

1.3. Autorsko-řešitelské soutěže 
Vypisovanými autorsko-řešitelskými soutěžemi jsou zejména: 
1. Česká křížovkářská liga (ČKL); 
2. Česká hádankářská liga (ČHL); 
3. Hádankářská liga kroužků (HLK). 

2. Vypsání soutěže 
Soutěž vypisuje vhodnou formou vypisovatel zveřejněním ve svazových 
materiálech, resp. v publikaci určené pro příslušnou soutěž. Vypsání sou-
těže musí obsahovat základní charakteristiku soutěže, cílové skupiny sou-
těžících, kontaktní adresu, a další údaje, které vypisovatel považuje za 
nezbytné. 

3. Zadání soutěže 

3.1. Zadání autorských soutěží 
Autorské soutěže se řídí schválenými Všeobecnými pokyny k autorským 
soutěžím, které jsou pravidelně publikovány, a speciálními požadavky pub-
likovanými v zadání soutěže. 
Zadání autorské soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku 
a vymezení úkolu, nejvyšší přípustný počet soutěžních prací od jednoho 
autora, kontaktní adresu a termín pro odeslání soutěžních prací. 

3.2. Zadání řešitelských soutěží 
Zadání řešitelských soutěží se zveřejňuje při vypsání soutěže a obsahuje 
zpravidla: 
1. propozice; 
2. výčet použitých pramenů; 
3. podmínky pro zasílání řešení; 
4. další pokyny. 
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3.2.1. Propozice 
Propozice jsou nejdůležitější součástí zadání soutěže a tvoří závazný rá-
mec příslušné soutěže. Dodržují následující schéma: 
1. základní charakteristika soutěže s uvedením počtu kol, způsobu publika-

ce a s informací o tom, pro koho je soutěž určena; 
2. charakteristika předkládaných úloh; 
3. způsob zasílání řešení; 
4. způsob hodnocení řešení s případným odvoláním na příslušné doku-

menty SČHAK; 
5. údaje o vyhodnocení pořadí a o získání kvalifikační bodů a prvních míst. 

3.2.2. Výčet použitých pramenů 
Výčet použitých pramenů se uvádí zpravidla jen u křížovkářských soutěží, 
kde platí oficiální materiál SČHAK Prameny v křížovkářských korespon-
denčních soutěžích (v aktuálním znění). 

3.2.3. Podmínky pro zasílání řešení 
Podmínky pro zasílání řešení obsahují termíny, adresu vedoucího soutěže 
či tajemníka poroty. U vícekolových soutěží mohou být tyto podmínky opa-
kovaně uváděny či aktualizovány. 

3.2.4. Další pokyny 
Dalšími pokyny se rozumí údaje, které vypisovatel soutěže považuje za 
potřebné. Jsou to např. údaje o cenách, o počtech vylosovaných řešitelů 
atd. 

3.3. Zadání autorsko-řešitelských soutěží 
Autorsko-řešitelské soutěže se řídí příslušnými propozicemi. 

4. Průběh soutěže 
Korespondenční soutěže probíhají zpravidla podle tohoto schématu: 
1. vypsání soutěže; 
2. zadání soutěže; 
3. zasílání soutěžních prací a řešení soutěžícími; 
4. hodnocení soutěžních prací a jednotlivých řešení; 
5. publikace výsledků soutěže; 
6. vyřizování protestů; 
7. publikování opravených oficiálních výsledků; 
8. přidělení kvalifikačních bodů a prvních míst; 
9. udělení vypsaných odměn. 
Bod (2) může být spojen s bodem (1). Body (3) až (7) se týkají nejen celé 
soutěže, ale i jednotlivých kol, je-li soutěž vícekolová. Bod (9) se může 
týkat jak jednotlivých kol, tak celé soutěže. 
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5. Vyhodnocení soutěží 

5.1. Vyhodnocení autorských soutěží 
U autorských soutěží se hodnocení provádí podle platných směrnic, kritérií 
kvality a metodik hodnocení. Pokud takové směrnice, kritéria či metodiky 
neexistují, posuzují se práce zejména podle originality, jednoznačnosti 
a elegantnosti řešení s využitím zkušeností porotců. 
Ze soutěže jsou vyřazeny všechny práce, které nedodržely soutěžní pod-
mínky, a práce, které nebyly zaslány v termínu (rozhoduje datum poštovní-
ho razítka nebo datum odeslání mailu). 
Práce se zasílají pod zvolenou značkou na adresu tajemníka poroty, který 
soutěžní práce eviduje a uspořádá pro potřeby poroty. 
Autorské práce hodnotí minimálně tříčlenná porota. Po vyhodnocení prací 
vynese porota konečný výrok, v němž rozdělí práce na: 
1. práce s uvedením pořadí; 
2. práce bez rozlišení pořadí; 
3. práce vyloučené ze soutěže. 
Porota má právo některá pořadí neudělit s ohledem na úroveň soutěžních 
prací. 

5.2. Vyhodnocení řešitelských soutěží 
Řešení křížovek, hádanek a logických úloh se hodnotí vždy na základě 
srovnání s příslušným autorským řešením zpravidla podle existujících plat-
ných zásad pro hodnocení správnosti řešení. 
U křížovek a logických úloh se uznávají vedle autorského všechna správná 
řešení, která odpovídají zadání, u hádanek se uznávají vedle autorského 
všechna alternativní řešení dle hádankářských směrnic. 
Ze soutěže jsou vyřazena všechna řešení (všichni soutěžící), která nedodr-
žela soutěžní podmínky, a řešení, která nebyla zaslána vedoucímu soutěže 
v předepsaném termínu (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum 
odeslání mailu). 

5.3. Vyhodnocení autorsko-řešitelských soutěží 
Každá část soutěže se hodnotí zvlášť. Celkový výsledek soutěže je dán 
výsledky v jednotlivých částech. Postupuje se podle příslušných propozic. 

6. Povinnosti vypisovatele soutěže 
Vypisovatel soutěže je povinen: 
1. řádně zadat soutěž se všemi náležitostmi a dbát propozic soutěže 
a příslušných dokumentů SČHAK; 
2. u křížovkářských soutěží uvést použité prameny; 
3. zabezpečit řádnou evidenci všech autorských prací resp. řešení a všech 

soutěžících; 
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4. u autorských soutěží ustanovit nejméně tříčlennou porotu, která bude 
posuzovat došlé práce či opravovat řešení a stanovovat pořadí; 

5. evidovat a včas publikovat výsledky a pořadí soutěžících, u vícekolových 
soutěží také průběžné pořadí; 

6. včas zveřejňovat správné řešení úloh u řešitelských soutěží; 
7. řešit případné protesty v souladu s platnými Zásadami pro podávání 

a řešení protestů v soutěžích SČHAK a na jejich základě opravovat 
a zveřejňovat změněné výsledky (u vícekolových soutěží výsledky cel-
kové); 

8. předat konečné výsledky k publikaci ve svazovém tisku a na webu; 
9. předat konečné kompletní výsledky kvalifikační komisi SČHAK; 
10. archivovat autorské práce a řešení tři měsíce od publikování oficiálních 

výsledků soutěže; 
11. zajistit předání odměn; 
12. odpovědět na dotaz soutěžícího, pokud soutěžící zašle ofrankovanou 

obálku, nebo pokud je komunikace možná elektronicky; v případě obec-
nějšího problému odpovědět v komentáři k příslušnému kolu soutěže. 

7. Povinnosti a práva autorů soutěžních prací 

7.1. Požadavky na soutěžní práce 
Autor soutěžních prací je povinen předkládat pouze práce originální, ne-
modifikované a dříve nepublikované. 

7.2. Právo k užití díla 
Autor původní soutěžní práce dává zasláním práce do soutěže právo k užití 
díla ve prospěch vypisovatele soutěže formou publikování ve svazovém 
tisku nebo v jiných periodikách; tím není dotčeno právo autora k dílu. Právo 
k užití díla ve prospěch vypisovatele soutěže je vypisovateli omezeno do-
bou tří let od vyhlášení výsledků soutěže, po tuto dobu se jedná o právo 
výhradní. Autor má v případě publikování své práce nárok na honorář. 

7.3. Autor jako řešitel 
Autor se může zúčastnit i jako řešitel korespondenční soutěže, avšak 
s vědomím toho, že za své vlastní úlohy neobdrží příslušné body, není-li 
u dané soutěže uvedeno jinak. Toto ustanovení se neuplatňuje u kore-
spondenčních hádankářských soutěží. 

8. Závěrečná ustanovení 
Změny v tomto soutěžním řádu může schválit pouze výbor SČHAK. Změny 
musejí být zveřejněny formou dodatků nebo formou novelizovaného doku-
mentu na webu a ve svazovém tisku. 

Schváleno výborem SČHAK dne 1. prosince 2012 a platí od 1. ledna 
2013 resp. od prvního kola příslušné soutěže. 
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KALENDÁŘ 

přeborů, Grand Prix a mistrovství ČR 
SČHAK 

v roce 2013 
19. 01.  GP Prahy a Pohár Starého Hnízda v řešení křížovek a hádanek 

02. 02.  GP Prostějova v řešení logických úloh, křížovek a hádanek 

16. 03.  GP Hranic v řešení logických úloh, křížovek a hádanek 

30. 03.  GP Jihlavy (Velikonoční přebor) v řešení křížovek a hádanek 

13. 04.  GP Pardubic v řešení křížovek a hádanek 

04. 05.  GP Brna v řešení logických úloh, křížovek a hádanek 

18. 05.  MČR kroužků v řešení křížovek a hádanek v Kolíně 

25. 05.  MČR jednotlivců a družstev v řešení logických úloh v Praze 
(společně s HALAS) 

01. 06.  Řešení sudoku pro příchozí 
GP Mariánských Lázní v řešení logických úloh 
Lázeňský pohárek – memoriál Mirka Kučavy v řešení křížovek 
a hádanek 

02. 06.  GP Mariánských Lázní v řešení křížovek a hádanek 

15. 06.  GP Valašska v řešení logických úloh 
Přebor Valašska v řešení křížovek a hádanek (Valašské Meziříčí) 

16. 06.  GP Valašska v řešení křížovek a hádanek 

22. 06.  Přebor Třebíčska v řešení křížovek a hádanek (Třebíč) 

07. 09.  Přebor Českomoravské vysočiny v řešení křížovek a hádanek 
(Chotěboř) 

14. 09.  GP Ostravy v řešení logických úloh 
Ostravská desítka a VC Ostravy družstev v řešení křížovek a há-
danek 

15. 09.  GP Ostravy v řešení křížovek a hádanek 

21. 09.  Beskydský přebor v řešení křížovek a hádanek (Český Těšín) 

05. 10.  Přebor Hlinecka v řešení křížovek a hádanek (Hlinsko) 

19. 10.  GP Plzně v řešení logických úloh 
Přebor Plzeňska v řešení křížovek a hádanek 

20. 10.  GP Plzně v řešení křížovek a hádanek 

30. 11.  Praha – valná hromada SČHAK 
MČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 


