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Řešitelské přebory a Grand prix

Soutěžení v řešení křížovek a hádanek lze zaznamenat 

brzy po otištění prvních křížovek, resp. již na začátku 

tohoto století u slovních hádanek. Jednalo se hlavně o ko

respondenční soutěžení. Samozřejmě, že se konala i různá 

setkání milovníků otazníku, na kterých se závodilo v řeše

ní, a to převážně hádanek. Často byly tyto srazy spojovány 

s turistickými, kulturními a dalšími akcemi. Všechnu tuto 

činnost lze dokumentovat odbornými časopisy, které v pří

slušné době vycházely, popř. almanachy, které vyšly při 

různých příležitostech.

Řešitelské soutěže /přebory/ v podobě /včetně mate

riálu k řešení/, ve které je známe dnes, lze zaznamenat až 

v padesátých letech po sjednocení hádankářů. To začala vy

cházet i nynější Hádanka a křížovka /l. ročník začal vychá

zet v roce 19^9/j kde se můžeme dočíst o konání prvních 

přeborů. V roce 1952 se konalo hádeinkářské klání v Ostravě, 

o rok později již celostátní přebor jednotlivců /zatím jen 

hádankáři/. 0 dva roky později se konal CPJ v obou katego

riích. Od roku 1957 se začaly konat pravidelně celostátní 

přebory kroužků, další krajské přebory /podle tehdejšího 

rozdělení krajů/, resp. krajské přebory jako žebříčky, a to 

díly aktivním kroužkům v Praze, Ostravě, Karlových Varech, 
Olomouci, Ústí nad Labem a Liberci.

Postupný rozmach řešitelských akci lze sledovat od ro

ku 1960, kdy bylo vyhlášeno nové rozdělení krajů. Četnost 

akcí lze posoudit v přiložených tabulkách, kde jsou zpraco

vány zpětně celostátní přebory /CPJ a CPK/, krajské přebory 

/od roku 1975 pak včetně Grand prix/ a krajské řebříčky.

Nesporným přínosem pro celé naše hnutí bylo založení 
SČHAK. Přeborová komise, jako jedna z odborných komisí sva-
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zu, vypracovala návrh Přeborového řádu, který SCHAK schválil
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DCD'aarianec:

v roce 1979- Jednotlivých akcí se začali pravidelně zú

častňovat zástupci přeborové komise, kteří dbali o řádný 

průběh. Dále byla zavedena konzultace předkládaného mate

riálu. V souladu s Kvalifikačním řádem /schválený v roce 

1981/ jsou vedeny a průběžně doplňovány seznamy řešitelů 

křížovek a hádanek, kteří již nemohou soutěžit, ve vedlej

ších soutěžích.

V roce 1975 byla výborem SCHAK vyhlášena celoroční 

řešitelská soutěž Grand prix. V obou kategoriích se hodno

tí vždy prvních 10 řešitelů. Pro celkové hodnocení se bere 

v úvahu 5 nejlepších umístění z jednotlivých přeborů.

Zpracoval: ing. Gerhart Gobel


