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Emil Vlasák 
 
Sudoku se v poslední době stalo šlágrem novin a 
magazínů nejrůznějšího zaměření. Většina těchto 
populárních statí však zůstává na povrchu a 
autoři do omrzení opisují několik známých 
skutečností. Pokusím se čtenářům Softwarových 
novin poskytnout hlubší pohled na Sudoku včetně 
informací o strategii řešení, programování a 
dostupném softwaru. Dnešní část přinese 
základní informace. 

Pravidla 

Pravidla Sudoku jsou geniálně jednoduchá. 
Herní plán (viz. obr. 1) tvoří mřížka 9x9 polí. 
Každá třetí čára je silnější a tím je graficky 
vyznačeno 9 menších čtverců 3x3 pole.   
Řešitel musí doplnit číslice tak, aby zároveň 
• v každé z devíti vodorovných řad 
• v každé z devíti svislých sloupů 
• v každém z devíti zvýrazněných čtverců 3x3 
se vyskytovala kompletní sada číslic 1-9. Jinými slovy, každá číslice právě jednou. 
Žádná matematika není potřeba, dokonce ani sčítání! 
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obr. 1 Správně vyřešené obtížnější Sudoku 



Co znamená Sudoku? 

Sudoku je zkratka z japonské věty "Suuji wa dokushin ni kagiru" (čti súdži va dokušin ni 
kagiru), volně přeloženo "vlož každé jedno číslo do vymezeného prostoru".  V moderním 
světě rychlých zkrácených informací se zjednodušeně říká, že Su= číslo a Doku=jediné, 
setkáte se proto také s tvarem Su Doku. 
Správná transkripce do češtiny je jednoznačně „súdoku“, ale anglická verze Sudoku už u nás 
prakticky zdomácněla a s ní zřejmě i  „nesprávná“ krátká výslovnost.  
V článku pro zvýraznění používám velké počáteční písmeno, ale čím dál víc převažuje psaní 
s malým, podobně jako třeba ve slově internet. 

Základní pojmy Sudoku 

Anglické texty poměrně striktně rozlišují Sudoku ve smyslu hra, fenomén a puzzle pro jeden 
konkrétní případ. V češtině je tendence použít pro obě záležitosti stejné slovo Sudoku, 
podobně jako  třeba u křížovky. V některých případech to může vést k nejasným nebo 
neobratným formulacím – pak použiji pro účely tohoto článku termín hlavolam. Setkáte se 
také s výrazy hra, mřížka nebo rébus.  
Základnímu čtverečku se říká pole nebo buňka, anglicky cell, sqaure. 
Malý čtverec 3x3  budeme nazývat krátce blok, anglicky block nebo box. 
Obecný výraz pro řadu nebo sloupec je linie, anglicky line. 
Obecný výraz pro řadu, sloupec nebo blok je jednotka, anglicky unit, virtual line, domain. 
Řada tří bloků vedle sebe nebo pod sebou je pás, anglicky band. 
Celá herní plocha je nazývána mřížkou, anglicky grid. 
Předvyplněná čísla v hádance budeme nazývat stopy, anglicky clues. 
S touto výbavou můžeme pravidla ještě zkrátit – v každé jednotce se musí vyskytovat číslice 
1–9 právě jednou. Podorbněji o terminologii [jarg ]. 

Historie a kořeny Sudoku 

Jednoduchý princip Sudoku samozřejmě nemůže být zcela původní.  
Tuzemská populární pojednání o Sudoku s oblibou opakují nepřesné tvrzení, že hlavolam 
vychází ze hry „Kouzelné čtverce“. Čeští matematici ale odjakživa používají termín magický 
čtverec a k tomu nejde o žádnou hru.  
Magický čtverec je schéma čísel se shodným součtem v řadách, sloupcích a obvykle i na 
hlavních diagonálách. Pod názvem Lo Šu ho znali Číňané už ve druhém tisíciletí před naším 
letopočtem. Podle legendy se objevil na krunýři želvy, která se vynořila z řeky Lo během 
ničivých záplav.  
Později se magickými čtverci zabývala řada slavných osobností, například Benjamin Franklin;  
do svých obrazů je zakomponovali Albrecht Dürer nebo Antonio Gaudí. Numerologové a 
astrologové jim připisovali zvláštní moc. Moderní matematika neumí dodnes vyřešit některé 
elementární kombinatorické problémy magických čtverců.  
V roce 1783 zavedl slavný  matematik Leonhard Euler  tzv. latinské čtverce (Latin Squares) 
jako nový druh čtverců magických. Název vycházel z toho, že číslice byly nahrazeny písmeny 
latinské abecedy. Místo součtů je požadováno, aby se každý symbol vyskytl v řadách a 
sloupcích právě jednou [euler]. Vidíme, že Sudoku je speciálním případem latinského čtverce 
9x9, který je ještě zpřísněn požadavkem na vlastnost bloků.  



 
 
obr. 2  Leonhard Euler, otec moderní matematiky. Málokdo ví, že Sudoku je speciálním 
případem jeho latinských čtverců 
 
Hlavolam – už ve své konečné dnešní podobě – vymyslel pravděpodobně Howard Garnes 
[wiki] v roce 1979 a publikoval ho pod názvem Number Place  v amerických hádankářských 
časopisech v 80. letech minulého století. Pamětníci uvádějí publikaci Dell’s Math Problems 
and Logic Puzzles [loy]. 
V roce 1984 použila tento nápad japonská společnost Nikoli a zaregistrovala si ho pod 
názvem Sudoku v zemi vycházejícího slunce. Zde se stal hlavolam velmi populárním. 
Poslední kapitolou strhující historie je reexport Sudoku zpět do zemí západní kultury. 
Zasloužil se o něj Wayne Gould, nar. 1945 Nový Zéland, penzionovaný soudce z Hong 
Kongu [gould]. Při návštěvě Tokia v roce 1997 ho Sudoku velmi zaujalo. Napsal speciální 
software pro generování nových hlavolamů a nabídl ho zdarma britskému deníku Times. 
První Sudoku zde vyšlo v listopadu 2004. Rychle se přidal The Guardian, The Independent, 
The Daily Telegraph, německý Die Zeit a další.  
 

 
 
obr. 3  Wayne Gould dovezl Sudoku zpět do Evropy 



České prvenství drží Lidové noviny [lino], kde vychází nový hlavolam denně. V létě 2005 
vydaly Lidovky spolu s knihkupectvím Kanzelsberger první české publikace [kanb]. 
Až nečekaně úspěšní jsme ve „sportovním“ Sudoku – první mistrovství světa v řešení 
v italské Lucce 11.3. 2006 vyhrála Jana Tylová ze severních Čech. Naše reprezentantka držela 
celou soutěž kontakt se sebevědomými Američany (chemik a softwarový inženýr Googlu) a 
nakonec je v posledním extrémně těžkém hlavolamu předstihla. Měsíc předtím se Jana stala 
mistryní republiky [tylo].  
 

 
 
obr. 4  Jana Tylová, první mistr světa v Sudoku 

Sudoku a byznys 

Přenesení  „Number Place“ do Japonska společností Nikol bylo neuvěřitelně šťastným 
nápadem. Japoncům totiž chybějí křížovky, které jejich písmo neumožňuje konstruovat a 
Sudoku je svým způsobem nahradilo. Dnes je zde suverénně nejpopulárnějším hlavolamem – 
v zemi vychází pět specializovaných měsíčníků s celkovým nákladem 660.000 výtisků. 
„Sudokumánie“ v Evropě má proti tomu základ převážně ekonomický. Hlavolam zde při 
publikaci není chráněn žádnou autorskou licencí a jednorázový nákup Gouldova softwaru za 
15 dolarů je pro redakci směšnou částkou třeba ve srovnání s opakovanými autorskými 
honoráři za křížovky. A tak je docela možné, že evropský boom Sudoku byl „vyroben“ tak 
trochu uměle sdělovacími prostředky.  
Kolem otiskování se ovšem nabalil obrovský byznys. Na internetu najdete desítky webů, kde 
jsou nové hlavolamy denně. V dalším pokračování se budeme on-line servery zabývat blíže, 
pro začátek odkazuji netrpělivé zájemce na český [wzcz], kde je možné hlavolamy generovat 
a tisknout, nebo i přímo vyplňovat. Mnoho lidí ale přesto platí za zasílání mailem; v Anglii 
dokonce existují placené konzultační telefonní horké linky.  
Ani Gould nevyšel nakonec zkrátka. Jeho knihy o Sudoku se staly bestsellery a spolu s 
licencemi na software (firma Pappocom bude zmíněna v dalším pokračování) vydělal už 
téměř milión dolarů. 
I v Čechách se byznys začíná rozjíždět. Knihkupectví Kanzelsberger, které vydalo první 
české publikace o Sudoku, dnes nabízí na toto téma přes 50 titulů v cenách do 100 Kč [kanb]. 

Sudoku jako problém 

Každý problém nebo hlavolam, zadávaný řešitelům, by měl mít v principu jediné řešení. U 
Sudoku prakticky od počátku asistují počítače, takže jde víceméně o samozřejmost. 
Hlavolamy Sudoku mají pro člověka různou obtížnost.  Základní dělení z tohoto pohledu je  
na logické a kombinatorické (brute force). U logického Sudoku je k řešení možné dospět 



postupnou sérií logických úvah, kdy do mřížky zapisujeme s jistotou jedno číslo za druhým. 
Kombinatorické Sudoku naopak během řešení dospěje do mrtvého bodu, kdy je třeba zkoumat 
varianty – například v mřížce gumovat.  Jak ale ukážeme v dalším dílu, pokročilé metody a 
strategie řešení se stále vyvíjejí a tím se hranice mezi oběma typy posouvá ke stále složitějším 
případům.  
Běžně otiskované hlavolamy jsou samozřejmě logické a rozlišuje se u nich celá škála 
obtížností.  Určit lidskou obtížnost (rating) hlavolamu je pro počítač obtížnější, než jeho 
vyřešení –  i k tomuto problému se vrátíme později. 
Kvalitní hlavolamy se negenerují automaticky, ale ručně s asistencí počítače. Autor většinou 
odmazává ze sestaveného Sudoku různá pole a zpětně zkoumá řešitelnost a obtížnost. U 
špičkových sestav by měl být jednoznačný nejen výsledný obrazec, ale i posloupnost 
potřebných logických kroků. To lze splnit jen ve střední klíčové části řešení; na začátku a na 
konci se paralelním postupům samozřejmě těžko vyhneme.  
Doplňkovým požadavkem je estetika výchozí pozice, spočívající například v rovnoměrném 
pokrytí nebo symetrii. Při tvorbě speciálního hlavolamu, jehož výchozí postavení například 
připomíná nějaký grafický symbol, se komponuje obráceně od prázdné mřížky postupným 
přidáváním. 
Sestavovatelé narazili na mnoho otázek, na které moderní matematika nemá odpověď. 
Například tzv. minimální hlavolam obsahuje nejmenší možné startovací vyplnění, které stále 
vede k jedinému řešení.  Empiricky byly odhaleny hlavolamy s pouhými 17 stopami  z 81. 
Autory také zajímá, kolik zcela prázdných bloků může startovní pozice jednoznačného 
hlavolamu obsahovat. Řešitelsky velmi obtížné varianty mají dva prázdné bloky (3x3) proti 
sobě na diagonále. Dosud nevíme, zda je možno sestavit hlavolam se třemi prázdnými bloky. 
Přečtěte si rozhovor s Lubošem Bokšteflem, který sestavoval první původní české brožury 
[scworld]. 

Jak dlouho vydrží? 

V souvislosti s vytěžováním Sudoku se naskýtá přirozená otázka, kolik hlavolamů lze vůbec 
sestavit. Matematika nemá čisté kombinatorické řešení ani pro problém latinských čtverců, 
nicméně kombinováním matematických postupů s brute-force výpočtem na počítači je dnes 
možné najít přesné řešení.  
Felgenhauer and Jarvis dospěli v květnu 2005 touto metodou k číslu  6.671 * 1021 platných 
koncových pozic [felj], tento výsledek zhruba ověřil  Kevin Kilfoil úvahami heuristické 
povahy [kilf]. Z každé koncové pozice lze navíc sestavit několik hlavolamů, takže nám 
Sudoku ještě nějaké to století vydrží! 
Další matematické problémy spojené se Sudoku najdete například na [wikimat, davis].  

Varianty Sudoku 

Vedle klasického Sudoku existuje velké množství modifikací.  
Pouhé nahrazení čísel znaky nebo obrázky samo o sobě nemění podstatu hlavolamu a je spíš  
trikem, jak lépe prodat svůj časopis, knihu nebo software. 
Velmi často jsou měněny hrací desky. V dětském Sudoku se třeba používá jen 6 čísel, mřížka 
má tedy 6x6 polí a bloky jsou obdélníkové 3x2 pole. Náročnějším řešitelům jsou naopak 
věnovány varianty se 16 (Challenger Sudoku) a 25 (Giant Sudoku) znaky. Místo čísel se 
buď použije hexadecimální zápis 1..9,A..F nebo rovnou písmena. Nejméně šťastné je použít 
čísel, např. 1-16, protože vznikají problémy při zápisu kandidátů – více o nich v dalším 
pokračování. 



Vedle hracích desek je možné měnit i jiná pravidla. Sudoku X má podmínku vystřídání všech 
znaků vztaženou i na hlavní diagonály. Mohou být vyznačeny i jiné nepravidelné oblasti. 
Bloky mohou být také změněny ze čtverců na úplně tvar. Magic Sudoku kombinuje Sudoku 
s magickým čtvercem. 
V posledních měsících jsou velmi populární kříženci Sudoku s jiným moderním hlavolamem 
Kakuro [kakuro], obvykle nazývané Killer Sudoku [kill].  Princip spočívá v tom, že kromě 
podmínek Sudoku je v určitých vyznačených oblastech potřeba dodržet daný součet číslic. 
Obrázek 5 ukazuje obří Samurajské Sudoku a zároveň v něm různé varianty.  
Objevilo se několik pokusů o 3D Sudoku.  
V odkazech je variantám Sudoku věnovaná pasáž, doporučený výchozí bod je [maa]. 
 

 
 
obr. 5  Samurajské Sudoku 



Jak vyřešit jednoduché Sudoku 

Řešení Sudoku je umění vyloučit nemožné a hledět na věci z různých úhlů pohledu. 
 
Začneme dohodou o barevném zvýrazňování v obrázcích. Zelenou označím pole, ze kterých 
je úvaha (v Sudoku se spíš mluví o strategii) odvozena, žlutá pole jsou jejím důsledkem. 
Stručně: zelená => žlutá. 
 

1         
    1     
      2 1 3

 
obr. 6  Squeezing, ve žlutém poli může být jen jednička 
 
Nejjednodušší metodou „uhodnutí“ čísla je sqeezing, vytlačení, obr.6.  Linie, protínající náš 
blok, už číslo obsahují a tím jednoznačně vymezí jeho umístění.  
Častěji je ale potřeba zapojit také kolmé linie. Pak mluvíme o cross-hatchingu, křížení, viz 
obr. 7.  
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obr. 7 Cross-hatching, křížení 
 
Jak křížení zorganizovat? Začátečníkům s menším přehledem na mřížce se doporučuje 
postupovat po blocích. Obrázky ovšem naznačují, že logická vyloučení oblastí jsou obvykle 
platná pro celý pás tří sousedních bloků.  Proto se pokročilejším vyplatí zpracovávat najednou 
pásy vodorovně (slicing) i svisle (dicing).  
Uvádí se, že je výhodné začít od číslic s nejvyšší četností výskytu. Při programování nejspíš 
ano, ale u ručního řešení to doporučit nemohu. Vyhodnocení a zapamatování pořadí má 
evidentně větší časovou režii a spotřebu duševní energie než prosté vyzkoušení číslic v pořadí 
1 až 9. Nejzkušenější hráči provozují jakýsi super-slicing/dicing. Spočívá v tom, že jedním 
pohledem na mřížku „sejmou“ umístění například všech  jedniček a vyvodí patřičné závěry.  
Umístění nové číslice může mít blahodárný vliv na již probrané případy. Další důležitou 
zásadou, platnou i pro všechny další metody je proto iterovat, iterovat, iterovat. 
Postupným cross-hatchingem vyřešíte hlavolamy z časopisu pro děti nebo blondýnky. Pokud 



křížení nevede k cíli, obvykle se přechází přímo k tzv. kandidátům, kterým věnujeme celé 
příští pokračování. Je-li ale hlavolam deklarován jen jako středně obtížný a nechcete se 
kandidáty zatěžovat, je možné zkusit vylučování. V principu je vylučování logicky duální ke 
křížení, místo jednotlivých číslic se totiž zkoumají prázdná pole.  
 

1   4 5 
 9 8   
 6 7   
2      
3     

 
obr. 8 Vylučování 
 
Příklad je na obr. 8, kde na prázdné pole zbývá jediné možné číslo. Pro šanci na úspěšné 
vylučování byste měli vyhledat prázdná pole, která jsou průsečíkem jednotek (řad, sloupců a 
bloků) s nejvyšším počtem vyplněných číslic.  
Zřídka se využívá metoda tečkování. 3x3 tečky v poli mohou svou polohou  určovat konkrétní 
číslici přičemž přítomnost tečky znamená, že dané číslo se v poli nemůže vyskytnout. 
Systematickým otečkováním volných polí hlavolamu vyplyne vyloučení automaticky, na obr. 
9 je stav  levého horního pole z obr. 8. 

 
 
obr. 9  Tečkování pole z obr. 8 
 
Nemůžete-li ani teď s hlavolamem pohnout, musíte počkat na příští pokračování seriálu 
s popisem pokročilejších strategií Sudoku. 

Odkazy k první části 

Obecná informace 
Česky 
[wzcz]  http://sudoku.wz.cz/ První český Sudoku server. Základní návod ke hře. Fórum, 
odkazy. Generování a tisk hlavolamů různé obtížnosti. 
[nanecisto]  http://www.zkousky-nanecisto.cz/sudoku.php  Zkoušky nanečisto, malý český 
Sudoku portál.  Deset míst, kde můžete mít denně nové Sudoku. Dobrý přehled literatury, 
software, odkazy. 
[wiki] http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudoku  Wikipedie, heslo Sudoku česky. 
[lino]  www.sudoku.cz  Lidové noviny, zakladatel českého Sudoku. On-line hraní. 

http://sudoku.wz.cz/hrat.phtml
http://www.zkousky-nanecisto.cz/sudoku.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudoku
http://www.sudoku.cz/


[scworld]  http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/6B2256EA7BC78D21C1257093005DE338  
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/23D2C3ED3D1BE2D6C125709300602A65  
Science World – Sudokománie pod lupou. Rozhovor s Lubošem Bokšteflem.  
[kanb] http://www.kanzelsberger.cz/  Knihkupectví Kanzelsberger, které vydalo první české 
publikace. Dnes na jeho webu najdete přes 50 titulů o Sudoku. 
[tylo] http://www.radio.cz/cz/clanek/76981  Rozhovor s mistryní světa Janou Tylovou. 
Anglicky 
[pappo] http://www.sudoku.com/  Portál firmy Pappocom Wayne Gouda, pionýra Sudoku. 
[sonline] http://www.sudokuonline.co.uk/  Sudoku Online, obsažný portál, online hra včetně 
variací Sudoku. 
[webs] http://www.websudoku.com/  Zde můžete generovat a tisknout hlavolamy různé 
obtížnosti.  
[sname]  http://www.sudoku.name  Anglický portál, odkazy, fórum, on-line hra, on-line 
solver. Obchod s knihami o Sudoku, s komerčním softwarem a speciálními počítači. 
[daily] http://www.playr.co.uk/sudoku/index.php   Daily Sudoku, velký anglicky psaný web 
s množstvím informací, podrobný slovník. Přehledný, ale zatím nedokončený popis strategií 
řešení. 
[colin] http://www.colinj.co.uk/  J.Colin. Velký web s řadou hlavolamů obsahuje také 
výborný Sudoku portál. On-line solvery. 
[jarg] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sudoku_terms_and_jargon  Terminologie Sudoku. 
[gould]  http://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Gould  Wayne Gould. 
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Do nitra Sudoku 2 
část 2  Pokročilé strategie 
 
Emil Vlasák 
 
V minulém úvodu jsme probrali historické a 
ekonomické aspekty Sudoku a naučili se řešit 
jednoduché hlavolamy. Dnes se podíváme 
podrobně na to nejzajímavější – pokročilé strategie 
řešení. Po jejich prostudování by se z čtenáře měl 
stát silný řešitel, který si poradí i s nejsložitějšími 
hlavolamy.  
Pokročilá teorie Sudoku krystalizovala v průběhu 
roku 2005 a  je tedy stále ještě ve vývoji. Některé 
metody možná doznají zlepšení, také terminologie 
není zdaleka jednotná a uzavřená. Přesto se pokusím o ucelený přehled. 
 
Úvodem připomeňme úmluvu z minulého čísla, že příčiny budeme v ilustracích značit 
zeleně a jejich důsledky žlutě. Pomocná pole, potřebná v některých pokročilejších 
strategiích označíme modrou barvou.  

Kandidáti 

Jednoduchá řešení v minulém čísle vyvrcholila  tzv. vylučováním, kdy jsme zkoumali 
jednotlivá prázdná pole, zda se sem náhodou nehodí jen jedno číslo. Pro složité hlavolamy 
však bývá úspěchem i to, omezíme-li nevyřešená pole na dvě nebo tři možnosti. To je potřeba 
nějak zaznamenat; při ručním řešení s papírem se tak obvykle činí malými číslicemi v horní 
třetině pole podle obr. 1.  
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obr. 1  Zápis kandidátů 
 



Tato čísla se nazývají kandidáti, anglicky  candidates. V populárnějších statích také vpisky, 
dočasná čísla, penciling-in, pencil marks a podobně.  
Kandidáti jsou duální k minule probranému tečkování. Jde o základní prostředek k řešení 
složitých hlavolamů. Pokročilé strategie v Sudoku nejsou nic jiného, než formálně logické 
operace nad kandidáty. Většina z nich v důsledku umožní některé z kandidátů škrtnout. 
Aby logika kandidátů fungovala, je nutno prázdná pole vyplnit kompletně ve smyslu 
pravdivosti funkce XOR. Lidově řečeno, vyplnění kandidáti {7,8,9} znamenají, že v poli 
může být buď číslo 7 nebo číslo 8 nebo číslo 9, ale už žádné další.  
Úvodní vyplnění kandidátů je jednoduché a přímočaré. Prázdné pole je průnikem tří jednotek 
– tedy řady, sloupce a bloku. Z kompletní množiny číslic 1-9 vyjmeme všechna čísla 
obsažená v každé z těchto tří jednotek a zbudou nám právě kandidáti daného pole.  
• Jednodušší strategie jsou svázány s obsahem jedné jednotky (řada, sloupec, blok) a zde 

stačí mít vyplněny kandidáty v dané jednotce.  
• Komplexnější strategie operují i mezi jednotkami a v tom případě je nejlépe kandidáty 

vyplnit  v celém hlavolamu.  
Při ručním papírovém řešení je první vyplnění kandidátů pracnou a nudnou záležitostí, proto 
je snad lepší svěřit je počítači. Přehledem softwaru se budeme zabývat v závěrečné části 
seriálu, proto zatím pro první pokusy doporučím Simple Sudoku [simples], které umí mimo 
jiné kandidáty vyplnit automaticky. Zbytek je možné dořešit na obrazovce nebo i s kandidáty 
vytisknout a pokračovat klasicky tužkou. 

Jednoduché strategie v rámci jednotky 

U středně složitého hlavolamu, řešeného na papíru, není hned potřeba vytvářet kandidáty 
v celé mřížce. Doporučuji, podobně jako u metody vylučování, začít nejvíce vyplněnými 
jednotkami, přesněji jejich průnikem. 
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obr. 2  Naked single, jediný kandidát musí být řešením pole 
 
Obr. 2 a 3 ukazuje dvě nejjednodušší strategie – naked single  a hidden single – nahý a skrytý 
samotář. 
Vyskytne-li se v jednotce naked single (obr. 2), pak musí jít o řešení tohoto pole. Můžeme 
tedy vyškrtnout všechny kandidáty se shodným číslem v dané jednotce. Při papírovém řešení 
toto číslo také obvykle přepíšeme do větší velikosti (v obrázku není provedeno; malá jednička 
v zeleném by se přepsala velkou). 
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obr. 3 Hidden single, jednička je skrytá, ale jinde být nemůže 
 



Hidden single (obr. 3) je logicky duální a nepatrně složitější. Jde o číslo, skryté mezi několika 
dalšími kandidáty, ale nevyskytující se na jiném poli dané jednotky. Také toto číslo musí být 
řešením pole. Ostatní doprovodné kandidáty proto můžeme vyškrtnout a číslo případně 
přepsat jako velké. Někteří autoři používají pro situaci, kdy v určité jednotce může být číslo 
pouze v jediném poli výraz pinned square.  
Těmito primitivními strategiemi se zabývám ze dvou důvodů. Jednak chci ukázat návaznost 
na elementární minule probrané metody. Hidden single nám po vyplnění kandidátů 
automaticky ukáže, že jsme přehlédli přidruženou možnost cross-hatchingu.  A naked single 
je „kandidátským“ ekvivalentem metody vylučování. 
Druhým důležitějším důvodem je zobecnění metod naked nebo hidden na pair, triplet a quad, 
tedy nahé a skryté dvojice, trojice a čtveřice. 
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obr. 4  Naked pair – kvantová dvojice 
 
Začněme s naked pair na obr. 4. Dvě zelená pole můžeme chápat jako jakousi kvantovou 
dvojici – neznáme sice rozložení číslic 12, ale v souhrnu se musí vyskytovat obě právě zde a 
v rámci zúčastněných jednotek tedy už nikde jinde. Obě čísla z naked pairu můžeme tedy 
vyškrtat z kandidátů v ostatních polích jednotek.   
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obr. 5  Hidden pair, 12 se na jiném poli jednotky nevyskytuje 
 
Hidden pair na obr.5 je logicky duální k naked pairu. Na dvou označených polích je sice ukryt 
mezi dalšími kandidáty, ale žádné z jeho čísel {1,2} se už nevyskytují na jiných polích 
jednotky. Proto můžeme pár „obnažit“, tedy vyškrtat všechny doprovodné kandidáty v těchto 
dvou polích. 
Zobecnění na triplets (trojice) a quads (čtveřice) má zajímavý aspekt, který možná hned 
nevidíte. Trojice (čtveřice) jsou tři (čtyři) pole v jednotce, každé z polí však nemusí obsahovat 
kompletní kandidáty. Stačí jakákoli jejich podmnožina.  
Jednodušeji řečeno, naked triplet není jen „učebnicové“ {1,2,3} {1,2,3} {1,2,3}, ale také 
například {1,2,3}{1,2}{1,3} nebo dokonce {1,2}{1,3}{2,3}. Všechny tyto možnosti vedou 
jednoznačně k závěru, že na třech polích se musí –  v nějakém neznámém rozložení –  
vyskytovat právě jen daná trojice čísel a tato čísla se tedy nemohou objevit na jiném místě 
jednotky. 
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obr. 6  Naked quad {1234} 
 
Na obr. 6 je naked quad. 
Modernější terminologie používá pro naked formace obecný výraz locked set (uzavřená sada).  
Uzavřené sady mají v Sudoku klíčový význam. 
Provedete-li v obtížnějším hlavolamu základní „údržbu“ jednoduchými metodami, 
dostanete v nevyřešených jednotkách jedině uzavřené sady, čekající na určení správného 
rozestavení. To je mimo jiné také kontrola, že jsme při ručním řešení nechybovali. 

Základní průsečíkové strategie 

Složitější strategie zkoumají vztahy více jednotek a vyžadují proto korektně vyplněné 
kandidáty v těchto jednotkách; prakticky je potřeba vyplnit kandidáty v celé mřížce. 
Nejužitečnější strategií jsou locked candidates (uzavření kandidáti).   
Když jsem začal řešit složitější hlavolamy, často jsem se ocital ve slepé uličce. Pozdější 
analýzou na počítači se ukázalo, že ve většině případů šlo o přehlédnutí právě uzavřených 
kandidátů. 
Locked candidates mají dvě varianty – buď nějaký blok ovlivní jím procházející linii (řadu 
nebo sloupec)  nebo naopak linie ovlivní blok. Klíčový je v každém případě průnik (průsečík) 
obou těchto jednotek. 
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obr. 7 Pointing pair – čísla 8,9 patří do prostředního bloku a nemohou být jinde v řadě 
 
Obr. 7 ukazuje první případ, zvaný teoretiky Sudoku pointing pairs (případně pointing 
triplets). Čísla {8,9} patří do prostředního bloku a nemohou se tedy vyskytovat jinde 
v protínající řadě. Příslušné kandidáty můžeme škrtnout. 
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obr. 8 Box-line reduction – číslo 1 patří do horní řady 
 
Duální případ zvaný box line reduction (redukce bloku z linie) je na obr. 8.  Číslo 1 patří  
evidentně do horní řady a může být vyškrtnuto z kandidátů v jiných místech levého bloku. 

XY-Wing  

Pokročilejší průsečíková strategie je založena na myšlence zvané XY-Wing (XY-křídlo).  
 

12     13 

      

23     34 

 
obr. 9 XY-Wing  (x=1, y=2, z=3) 
 
Princip je velmi jednoduchý a ilustruje ho obr. 9. Jádrem XY-Wingu je pole s kandidáty 
{x,y}, zvané anglicky key nebo pivot. Na obrázku je vlevo nahoře s čísly {1,2}.  Z tohoto pole 
„vidíme“ dvě křídla (někdy též pincers, klepeta) s kandidáty {x,z} a {y,z}, zde {1, 3} a {2, 
3}.  Z obou křídel „vidíme“ další průsečík. Pokud se zde vyskytuje kandidát z, můžeme ho 
směle škrtnout. Vysvětlení je elementární. Ať už se v řešení objeví v jádru x nebo y, na 
jednom křídle se vždy musí vyskytnout z. 
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obr. 10 Složitější případ XZ-Wingu s třírozměrným „viděním“  



Obr. 9 je metodicky názorný, ale neilustruje všechny možnosti XY-Wingu. Do hry vstupuje 
záležitost, kterou nazývám třírozměrným viděním v Sudoku. Z jádra {x,y} totiž „vidíme“ 
nejen procházející řadu a sloupec, ale také všechna pole příslušného bloku – to je onen třetí 
rozměr. A totéž samozřejmě platí i o „vidění“ z křídel. Při bližších vzdálenostech jádra a 
křídel tak vznikají situace, které jsou daleko méně průhledné. Příklad je na obr. 10.  Klepeto 
{x,y} - {x,z} je právě „třetím rozměrem“ prostřednictvím bloku a totéž platí i pro viditelnost 
z křídel. Kandidáta z můžeme škrtnout na všech žlutých polích. Začátečníkům doporučuji se 
k obrázku vrátit, protože aspekt viditelnosti vyžaduje určité zacvičení. 
Komplikovanější modifikací je XYZ-Wing. Tam mohou být v jádře dokonce tři kandidáti 
{x,y,z}, ale výsledný průsečík musí být viditelný ze všech tří míst, tedy i z jádra. 

XY-Chains 

Dnes už historický název XY-Wing je sice názorný, ale poněkud nešťastný z hlediska dalšího 
rozvoje strategií. Na jádro s křídly můžeme totiž obecněji hledět jako na řetěz (chain) polí 
{z,y} - {y,x} - {x,z}, jehož konce jsou komplementární (complementary) z hlediska 
kandidáta z. To znamená, že v každém případě se číslo z musí objevit jako řešení na jednom 
z konců řetězu. A průsečík viditelný z obou konců tudíž už nemůže dalšího kandidáta 
z obsahovat. 
Takový řetěz klasická terminologie z počátku roku 2005 nazývala XY-Chain, dnes se pod 
vlivem zobecňující práce Glenn Fowlera [fower] dvouprvkové posloupnosti častěji nazývají 
Y-cykl.  
Řetěz zdaleka nemusí obsahovat jen tři články, jako je tomu u klasického XY-Wingu.  
Elementární strategii naked pair můžeme v principu chápat jako Y-cycle s dvouprvkovým 
řetězem. Zajímavější jsou ale pochopitelně řetězy delší. 
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obr. 11 XY-Chain neboli Y-cykl jako zobecněný XY-Wing 
 
Obr.11 ukazuje jednodušší případ, kdy jádro XY-Wingu  tvoří místo jednoho pole {1,2} 
taková pole tři.  Se sudým počtem to samořejmě nevychází. 
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obr. 12 Obecný Y-cykl 
 
Obecnější Y-cykl je na obr. 12. Prohlédněte si pečlivě jeho stavbu – jde o páry, kde se vždy 
alternuje jedno z čísel. Důkaz provedeme sporem z obou stran. 
 
{45} - {34} - {13} - {12} - {23} - {35} 
  4  =>  3  =>  1  =>  2  =>  3  =>  5 
  5  <=  4  <=  3  <=  1  <=  2  <=  3 
Vidíme, že na jednom konci řetězu číslo 5 být musí, a to vylučuje pětku ve žlutém poli. 
 
Všimněte si  na  obr. 11 a 12, že při zahrnutí škrtnutého (žlutého) pole vytvoří celý obrazec 
uzavřenou smyčku. To není náhoda, ale jedna z nejdůležitějších skrytých zákonitostí 
Sudoku. Ke smyčkám se vrátíme v závěrečné části pro pokročilé a při té příležitosti se také 
dotkneme delikátní otázky, jak takové útvary v reálném hlavolamu nalézt. 
V klasických pojednáních o Sudoku je oblíbeným pojmem Remote pairs (vzdálené páry), 
tedy řetězy  stejných dvojic. V praxi se skoro nevyskytují a navíc jde pouze o speciální případ 
právě probraného Y-cyklu. Má-li takový řetěz lichý počet spojů, lze jeho konce použít 
k eliminaci na principu XY-Wingu přesně podle obr. 12.  Představte si jen v zelených polích 
samé dvojice {4,5}, mechanismus to nijak nemění. 

Perfektní páry 

Pojem perfektní pár (perfect pair, conjugate pair, locked pair) znamená, že se mezi 
kandidáty v určité jednotce stejné číslo vyskytuje právě dvakrát. Perfektní pár chápeme jako 
krátký spoj (chain). Na rozdíl od právě probraného XY-Chainu se perfektní pár týká jen 
jednoho čísla, ale má podobnou komplementární vlastnost –  číslo se ve skutečném řešení 
musí objevit právě na jednom konci perfektního spoje.  
Perfektní pár souvisí s logickou funkcí XOR – logická nula na jednom konci vynucuje 
logickou jedničku na konci druhém. Předešlu, že v obecnějším pojetí spojů a vazeb se mluví o 
silném spoji nebo silné interakci (strong link, strong interaction).   



Opakem perfektního páru je pár neperfektní. Jde o spoj dvou stejných kandidátů, kterých je 
ale v jednotce víc než dva. Neperfektní spoj má menší informační hodnotu než perfektní, ale 
nikoli nulovou. Konce souvisí s logickou funkcí NAND znamenající, že nemohou být zároveň 
oba pravdivé. Jinými slovy logická jednička v jednom bodě vynucuje logické nuly 
v ostatních. V obecné terminologii vazeb se mluví o slabém spoji nebo slabé interakci (weak 
link, weak interaction). 
Jak perfektní páry znázornit? Koncepce kandidátů je asi to nejlepší, co bylo možné vymyslet 
pro práci s tužkou a papírem. U perfektních párů však víceméně selhává. Nijak nepomáhá při 
jejich nalézání a značení; naopak je vizuálně spíš ukrývá mezi další kandidáty.  
V jednoduchých případech se perfektní páry vykreslí do hlavolamu plnými čarami, 
neperfektní čárkovaně. Je ale nutné postupovat rozumně a uvážlivě, aby nevznikl nepřehledný 
chaos. Prohlédněte proto všechny číslice mezi kandidáty a vyberte tu, která má několik 
perfektních párů, případně pokud se dokonce rýsují kontury některé z dále probraných 
strategií. I tak je lépe použít na spoje tužku s cílem je později vygumovat; zatímco jasně 
vydedukované číslice se píší propiskou.  K pokročilejším metodám znázorňování se ještě 
vrátím. 
Vhodná množina perfektních, případně i neperfektních spojů ale vede k zajímavým logickým 
strategiím, kterým se budeme chvíli věnovat. 

X-Wing 

Jméno této jednoduché strategie se sice podobná XY-Wingu, ale obsah je zcela odlišný. 
Písmeno X symbolizuje, že jde o strategii s jedním číslem; X také připomíná úhlopříčky 
obdélníka, kterými je někdy příslušný spojový obrazec pro názornost doplňován (na obrázku 
není provedeno). 
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obr. 13 X-Wing. Jedničky jsou ve vodorovných řadách jediné 



Princip X-Wingu je patrný z obr. 13.  Dva zelené perfektní páry jsou umístěny pod sebou, 
přičemž svislé spoje perfektní nejsou. Za tohoto stavu můžeme na svislých spojích vyškrtat 
všechny příslušné kandidáty. Kdyby totiž dejme tomu 1 z pole {1,2,3} byla pravdivá, pak by 
oba levé rohy X-Wingu musely být nepravdivé, oba pravé rohy pravdivé, což dává spor. 
X-Wing lze samozřejmě aplikovat otočený o 90 stupňů nebo ve skrytější třírozměrné 
viditelnosti. Všimněte si ještě, že po vyškrtání kandidátů se i svislé spoje stanou perfektními a 
vznikne tak perfektní čtyřúhelník, který má dva možné pravdivostní stavy. 

Rybí strategie 

X-Wing se dvěma perfektními spoji se dá zobecnit pro cyklickou návaznost 3, 4 a více 
perfektních spojů. Tyto strategie byly v pionýrské době objevování (jaro 2005) s typickým 
anglickým humorem nazývány podle exotických ryb a tak se nakonec pro celou skupinu 
ustálil název N-fishes nebo Seefood. 
Obr. 14 ukazuje princip populární startegie Swordfish (mečoun), obr. 15  je Jellyfish ( 
medúza). Z historických důvodů se také mluví o konstelaci 5-fish Squirmbag (víte-li, co to 
přesně znamená česky, dejte prosím vědět).  
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obr. 14 Swordfish – mečoun 
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obr. 15  Jellyfish – medúza 
 
Obrázky jsou podány v názorné kanonické podobě, ve skutečné praxi se mohou hrany různě 
křížit nebo být kombinovány s třírozměrnou viditelností. 
Uvažování vyšších ryb je přebytečné. Vyšší n-ryba (např. 5-fish, squirmbag) je vždy párována 
s (8-n) rybou (3-fish, swordfish), která se objeví ve volných liniích mřížky kolmo k původní 
rybě. 
Moderní Sudoku po roce bouřlivého objevování však už dnes považuje takovou zoologickou 
zahradu za poněkud dětinskou. Podle již zmíněné práce Glenn Fowlera [fower] vítězí 
jednoduchý název X-cykl, zobecňující X-Wing, ryby i nové složitější vzorky.  
Každá ryba je obecně uzavřený cyklus, kde se pravidelně střídají silné a slabé interakce, 
přičemž silná může vždy zastoupit slabou.  Není nijak obtížné dokázat, že v každém takovém 
obecném cyklu lze odstranit kandidáty ve slabých interakcích tak, že všechny interakce se 
změní na silné. 
Každý takový kandidát na slabém spoji totiž svou pravdivostní jedničkou implikuje nuly 
v obou sousedních vrcholech cyklu. A protože z nich podle definice vedou spoje silné, tak se 
důsledky v podobě jedničky šíří do dalších dvou vrcholů, kde zase slabá interakce zajistí další 
přenos. Nakonec dojede ke sporu. 

Filet-O-Fish a  Sashimi 

Filet-O-Fish (rybí sendvič McDonalds) je zajímavým doplňkem, rozšiřujícím všechny 
uvedené rybí strategie. Princip ukazuje obr. 16 pro nejjednodušší případ X-Wingu. 
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obr. 16 Filet-O-Fish, modrá pole jsou tzv. ploutev 
  
Přesně vzato, X-Wing se na obrázku nevyskytuje – narušují ho totiž dvě jedničky vpravo 
(modrá pole), takzvaný fin (ploutev).   
V určitých případech lze ploutev eliminovat. Pokud pole ploutve mají logickou hodnotu nula, 
X-Wing funguje  a eliminuje spodní žlutou jedničku. Pokud ale jedno pole poutve má 
logickou hodnotu 1, eliminuje spodní jedničku samo o sobě. 
Obecně řečeno, i přes existenci rušivé ploutve můžeme rybu použít pro vyškrtnutí kandidátů, 
ležících ve stejné jednotce jako ploutev. 
V případě ploutve je navíc možné použít rybu, jíž chybí kandidát v jednotce ploutve (na 
našem obr. 16 zelené pole vpravo dole). Pravdivá žlutá jednička implikuje modré nuly, ty zase 
jedničku vlevo dole, ta nulu vlevo nahoře a máme spor. Princip vynechaných prvků se 
jmenuje Sashimi a umožňuje konstruovat například swordfish s 2-1-2 prvky. 

Barvení hlavolamu 

Rybí strategie jsou polulární a hezké, ale reálný život – tedy řešení nejobtížnějších hlavolamů 
– přináší komplikovanější problémy. Celkem běžně provedete „údržbu“ probranými 
metodami a nastane otázka, co dál.  
Především je dobré zkontrolovat všechny jednotky – musí obsahovat jednu nebo více 
uzavřených sad. Připomenu příkladem – {1,2}{2,3}{1,2,3}. Tam už žádná jednoduchá 
logická redukce možná není. Nesedí-li sady, pak došlo k nějakému přehlédnutí, které je často 
možné ještě opravit. 
Další etapou je postupná prohlídka všech čísel, která mohou obsahovat skrytější závislosti. Je 
zákonité, že kandidáti tvoří na sebe navázané logické smyčky. Smyčky, tvořené čtyřmi 
vrcholy, jsou dvoustavové a nemohou obsahovat logický spor. Zastavit se ale musíte u 
kadidáta, který tvoří smyčky o lichém počtu stran nebo různě rozbité struktury. 
Informačně nejcennější jsou řetězy navazujících perfektních (silných) spojů.  
Problémy znázornění spojů jsme již částečně diskutovali.  Přímé vykreslení do hlavolamu, 
které jsem popsal v odstavci o perfektních párech,  funguje jen v elementárních případech.  



Často bývá vhodnější vykreslit si topologii určitého kandidáta zvlášť do menší mřížky nebo 
úsporněji do neorientovaného grafu (viz další obrázky 21, 29). 
Zkoušelo se také využití barev. Příslušná pole tvořící řetěz perfektních spojů se vybarví 
například modrou, přičemž důležité střídání sudých a lichých vrchodů je rozlišeno jejím 
odstínem (obr. 17).  Tato metoda se nazývá coloring (barvení). Je vhodná zejména při řešení 
s asistencí počítače. Například doporučený software Simple Sudoku umí různá pole dočasně 
obarvit. Při ručním řešení je použití coloringu sporné, někteří nadšenci používali natříhané 
kroužky z průhledné fólie s barevnými odstíny, které na pole dočasně kladli.  
V poslední době se coloring používá spíš jako synonymum pro navazující strategie, ale místo 
barvení nastoupily v jednoduchých případech značky + a -, ve složitějších pak písmena 
označující pravdivostní logickou hodnotu. 
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obr. 17 Coloring, barvení a alternativní značení +/-  
 
Zelené spoje v obr. 17 jsou perfektní. Různě obarvené (nebo označené + a -) konce mají 
komplementární charakter a lze je tedy použít pro eliminaci na principu viditelnosti průsečíku. 

Broken Wing a strážci 

Častým případem je uzavřená smyčka o pěti spojích. Z historických důvodů se jí říká Turbot 
Fish (kambala), i když ideově do ryb nepatří. Za výstižnější proto  považuji alternativní název 
Broken wing, připomínající X-Wing s jakousi zlomenou rukou a taky zlomení perfetních 
spojů.  Příklad je na obr. 17. 
Lichý počet (zde pět) perfektních spojů nemůže samozřejmě vytvořit uzavřený cyklus, 
protože na konci by došlo k logické kolizi. Některý ze spojů proto perfektní není a z této 
úvahy lze často hlavolam zjednodušit.  
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Obr. 18  Strážce je v modrém poli 
 
Typický případ ukazuje obr. 18. Situaci by bylo možné řešit nám známou metodou eliminující  
žlutého kandidáta na základě viditelnosti z koncových bodů perfektního X-cyklu, který jsem 
„obarvil“ značkami + a -.  
Výhodnější se však často jeví představa tzv. guardiana (strážce), na obr. 18 v modrém poli. 
Kdyby strážce měl hodnotu logické nuly (tedy nebyl), došlo by ke kolizi v perfektním cyklu. 
Proto můžeme strážce směle označit jako řešení daného pole, což vede k vyjasnění celého 
řetězu jedniček. 
Strážce umožňuje řešit složitější případy, na které pouhá viditelnost nestačí. Na obr. 19  je 
situace se dvěma strážci v modrém poli. Jeden z nich musí být pravdivý, aby zrušil logicky 
nemožný cyklus. Proto je možné eliminovat žlutého kandidáta, viditelného oběma strážci. 
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Obr. 19 Dva strážci v modrých polích eliminují žlutou jedničku 



Multicoloring, Nishio a logické proměnné  

Skutečně obtížný hlavolam nemá pro některého kandiáta jen jeden perfektní řetěz, ale 
vyskytuje se jich několik. Zastánci barvení použili jiné barvy, odtud název multicoloring. 
Příklad ukazuje obr. 20. Jednotlivé barevné řetězce však viditelností na pricipu  obr. 17 žádný 
výsledek nedají a do hry musí vstoupit slabé vazby mezi řetězci. 
Jak takové závislosti postihnout? Především není špatný nápad vykreslit si situaci mimo 
nepřehledný hlavolam. Buď do mřížky podle obr. 20, často postačí i jednodušší spojnicový 
graf  podle obr. 21, kde čárkované spoje značí slabé interakce. 
Mnoho řešitelů nasazuje v této situaci nějakou formu metody pokus-omyl (guessing). Já sám 
jsem v začátcích psal pod uzly spojnicového grafu logické nuly a jedničky. V Japonsku 
vymysleli dokonalejší podobu pod jménem Nishio, kterou krátce popíšu. 
Nishio vychází z hypotézy polohy kandidáta, kam položíte minci. Máte-li slabou paměť, 
otočíte minci obrázkem dolů k označení startovního pole. Hypotetický kandidát vede k řetězu 
důsledků, kde polohu dalších kandidátů označíme opět mincemi. Je možné startovat 
subhypotézy, ve zvlášť složitých situacích si můžete označit kandidáty hrášky nebo korálky. 
Pokud vše vyjde, nezjistili jste nic. Můžete se však dostat ke sporu a v tom případě Nishio 
zabodovalo.  
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obr. 20  Multicoloring, logické proměnné 



Položíme-li v obr. 20 minci na levé světlemodré pole, objeví se další mince postupně také na 
tmavozeleném  a oranžových, což je spor. 
Nishio nebo logické tabulky představují z pragmatického hlediska východisko rychlé a 
účinné, ne však řešitelsky čisté. „Opravdový“ řešitel má ambice vyplňovat logickými úvahami 
jedno pole za druhým, nikoli hádat a zkoušet. 
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obr. 21 Někdy stačí jednodušší spojnicový graf 
 
Čistou metodou pro vědecky založené řešitele je zavedení logických proměnných. Znamená 
to zhruba to samé, jako když v matematických úlohách přejdeme od základních početních 
operací k rovnicím. Respektujete-li doporučení psát kandidáty malým písmem do horního 
prostoru pole, logické proměnné můžete při ručním řešení umístit pod ně tak, aby bylo vidět, 
kterému kandidátu patří.  
V Sudoku se vžily určité zvláštnosti. Proměnnou a její negaci značíme malým a velkým 
písmenem. Doporučuji také vynechávat písmeno „c“; při ručním psaní je jeho malý a velký 
tvar nebezpečně podobný. Dojdeme-li ke slabé interakci, musíme zavést novou proměnnou.  
Výsledný popis je v obr. 20 a také 21. 
Klíčovou funkcí pro další zpracování hlavolamu je NAND – negace logického součinu. 
Vyjadřuje slabou vazbu dvou kandidátů v jednotce, kdy oba najednou nemohou být pravdivé. 
V Sudoku značíme NAND pro jednoduchost zápisu vykřičníkem mezi členy. Ostatní je běžné 
- logický součin &, implikace =>. 
Počítání s NANDy není zrovna obvyklé a problémy by měl asi i profesionální matematik. 
Naštěstí vedle evidentní komutativní vlastnosti  
a!b = b!a  
vystačíme s  jediným vzorcem.  
(a!b)&(B!c) => a!c  
vyjadřujícím dedukci. Důkaz ponechávám jako snadné cvičení. Důležitější je spíš pochopení 
a zažití – prostřední členy jsou v negaci a jakoby se zruší. 
Použití je nečekaně jednoduché. V připraveném hlavolamu systematicky projdeme řady, 
sloupce a bloky a vypíšeme si pravdivé logické výrazy, vyjadřující slabé vazby. U 
spojnicového grafu jdeme prostě po čárkovaných spojích. V našem příkladu (obr. 20 a 21) 
jsou to pravdivé výrazy  A!B, D!b, A!d.   
Potom opět systematicky projdeme všechny dvojice pravdivých výrazů a podle dedukčního 
vzorce odvozujem výrazy nové. V našem příkladu můžeme psát  
A!B & D!b = A!B & b!D => A!D 



Pokud to ještě nevidíte, můžete opět systematicky  dojít k samotnému závěru 
A!d & A!D = A!d & D!A =  A!A => A=0 
Ten je samozřejmě shodný s výše uvedenou úvahou z metody Nishio. 

Krok stranou – využití jednoznačnosti řešení. BUG. 

Všechny dosud probrané metody eliminace kandidátů jsou logicky čisté. Dostanete-li se 
v obtížném hlavolamu do slepé uličky, máte ještě jednu poměrně nečekanou možnost – 
„zneužít“ informaci o jednoznačnosti řešení. Ta exaktně vzato sice garantována není, ale při 
použití počítačů je prakticky jistá. 
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obr. 22  Mrtvý vzorek tvoří systém {12}, ale ne {89}  
 
Levá část obr. 22 ukazuje tzv. dead pattern (mrtvý vzorek). Na první pohled jde o stabilní 
smyčku se dvěma možnými stavy, ale není tomu tak. Předpokládejme, že známe správné 
rozložení číslic{12} a obě pak mezi sebou prohodíme. Už to vidíte? Prohození nemá žádný 
vliv na 6 zúčastněných jednotek (dvě řady, sloupce a bloky) a tedy ani na celý zbytek 
hlavolamu! Jinými slovy hlavolam s mrtvým vzorkem nemůže mít jediné řešení. Má buď má 
řešení nejméně dvě nebo případně žádné. 
Mrtvý vzorek se rovnoměrně rozkládá ve dvou řadách, dvou sloupcích a dvou blocích. Číslice 
{89} na obr. 22 vpravo tedy mrtvým vzorkem nejsou! 
Pokud metodu uznáte jako čistou, mrtvý vzorek lze tvůrčím způsobem zapojit do řady 
probraných strategií. Ty se potom často nazývají unique rectange (jenoznačný obdélník). 
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obr. 23  Příklady použití unique rectangle  



Nejjednodušší případ je na obr. 23 vlevo. Kdyby ve žlutém poli byla  jednička nebo dvojka, 
vznikl by mrtvý vzorek s možností druhého řešení. Proto je možné obě čísla vyškrtnout. 
Vpravo musí být z téhož důvodu v jednom ze zelených polí sedmička. I když nevíme ve 
kterém, můžeme eliminovat další sedmičku na starém známém principu viditelnosti. 
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obr. 24  Pokročilé použití unique rectangle 
 
Pokročilejší použití ukazuje obr. 24. Situace vlevo vyžaduje, aby v jednom ze spodních 
zelených polí bylo jedno z čísel {3,4}. I když nevíme kde a jaké, tak spolu s modrým polem 
vytvoří nahý pár {34}, pomocí kterého eliminujme v bloku kandidáty  3 a 4 ve žlutých polích. 
Situace vpravo vyžaduje sedmičku nebo osmičku. Celý tento blok můžeme proto napojit na 
Y-cykl (viz. např. obr. 11, 12) jako by to bylo pole s dvojicí {78}. 
Postupně se ukázalo, že mrtvý vzorek je jen speciálním případem obecnějších zákonitostí. 
Objevil se termín BUG (Bivalue Universal Grave), který není příliš šťastný. Google vás totiž 
zaplaví spoustou odkazů, kdy nějaký Sudoku software má bug. 
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obr. 25  BUG-lite, vyšší forma mrtvého vzorku 
 
Začneme malou verzí BUG-Lite, který pokrývá jen určitou oblast. Příklad je na obr. 25, kde 
šest obarvených polí tvoří formaci s vlastnostmi mrtvého vzorku. Obrázek také ukazuje 
nejjednodušší možnou eliminaci. Metody vyhledávání a využití BUG-Lite nejsou zatím příliš 
propracované a je zde velký prostor pro vlastní tvorbu. 
BUG je další rozšíření tohoto principu na celou mřížku. Zbudou-li v hlavolamu pouze 
nevyřešené dvojice, pak není možné, aby se každý kandidát vyskytoval v jednotkách právě 
dvakrát. To má relativně časté praktické využití. 
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obr. 26  BUG 
 
Obr. 26 ukazuje typickou koncovku. Nevyřešená pole tvoří samozřejmě uzavřené sady. Jediné 
nevyřešené pole se třemi kandidáty je označeno žlutě a podle řešitelských heuristik by měla 
přijít na řadu jeho eliminace. Podle principu BUG zde musí být čtyřka, což vede 
k okamžitému dokončení hlavolamu.  

Bowman Bingo 

Dosud popsanými metodami je možné vyřešit většinu běžných hlavolamů. Zbytek byl ještě 
v polovině roku 2005 považován  za tzv. kombinatorické (brutal force), z hlediska řešení 
víceméně vadné.  Řešitel totiž nemůže pokračovat logickými postupy, ale musí nasadit 
nějakou formu metody pokus-omyl neboli hádání (trial and error, guessing).  
Ukažme si, jak lze takové hádání zorganizovat. 
Základem všech podobných metod je nalezení dobrého výchozího pole. Mělo by obsahovat 
jen dva kandidáty a jeho vyřešení by mělo ovlivnit mnoho okolních polí, nejlépe celý zbytek 
hlavolamu. Přesná metoda není známa, výchozí pole se dodnes určuje spíš intuitivně. 
Dále se zkoušela řada principiálně ekvivalentních postupů, lišících se v praktickém provedení. 
Je možné prostě použít tužku a gumu, průhledný pauzák nebo zhotovit druhý exemplář 
polovyřešeného hlavolamu na kopírce.  
Já sám jsem v začátcích svých řešiteských pokusů rozděloval nevyřešená pole svislou čarou 
na dvě části, čímž jsem získal v jednom hlavolamu prostor pro dvě varianty.  



Asi nejchytřejší je postup Bowman Bingo, silně vylepšená varianta Nishia.  
Douglas Bowman používá sadu průhledných očíslovaných žetonů ze hry bingo. Místo 
gumování nebo kopírky vytváří hypotézy prostě tak, že tyto žetony klade na příslušná pole 
hlavolamu. Výchozí pole hypotézy je možno zapamatovat otočením žetonu hlavou dolů. 

Vyšší škola Sudoku – smyčky 

Špičkové řešitele nebaví donekonečna aplikovat „údržbu“ rutinními algoritmy  a právě 
obtížná „neřešitelná“ koncovka je pro ně tím pravým potěšením a motivací. Díky jejich úsilí 
se objevují nové postupy, umožňující řešit obtížné situace logickou cestou. Lze říci, že se tak 
pojem kombinatorického „neřešitelného“ Sudoku stává subjektivním, jeho obsah se posouvá 
ke stále obtíženějším případům a možná nakonec úplně vymizí. 
V závěrečné pasáži stručně popíšeme myšlenky pokročilých metod řešení. Nutno předeslat, že 
jsou stále ještě v bouřlivém vývoji a přesné názvosloví nebo formulace nejsou k dispozici. O 
to větší prostor je pro vlastní tvorbu a objevy! 
K zápisu formálně logických úvah budeme nutně potřebovat označení polí hlavolamu. 
Nadšenci zkoušeli několik systémů, jasným vítězem se dnes jeví souřadnicový rc-systém. 
Řady jsou shora označeny r1 až  r9 podle anglického row; sloupce zleva c1 až c9 podle 
anglického column. Pravé spodní pole je tedy r9c9.  

Forcing chain 
Často se setkáte s pojmem forcing chain (jinde také double implication chain).  
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obr. 27  Forcing chain 
 
Jednoduchý příklad je na obr. 27, kde můžeme psát 
r4c1=1 => r4c5=3 => r1c5=5 
r4c1=1 => r2c1=2 => r1c2=5 => r1c5=3 spor 
r4c1 <> 1 => r4c1=2 
Ač bývá forcing chain uváděn jako strategie řešení, není tomu tak. Neobsahuje totiž žádný 
návod, jak takovou posloupnost nalézt. Forcing chain je nutno chápat spíš jako elegantní 
metodu dokumentace řešení, nalezeného jinými prostředky. 

Logické proměnné 
Dobrou metodou nalezení forcing chain jsou logické proměnné, popsané v pasáži o 
multicoloringu. Pro jejich zavedení musíme najít vhodná výchozí pole, o kterém platí totéž, 
co bylo uvedeno u metody Bowman bingo. 
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obr. 28 Logické proměnné 
 
Na obr. 28 je příklad z mé řešitelské praxe. SimpleSudoku označuje hlavolam jako „easy“, ale 
není schopen ho vyřešit. Vyzkoušíme logické proměnné.  
Začal jsem zeleným polem r5c6 a proměnnou A, jejíž důsledky se rozšířily na dalších 12 polí. 
Dál není možné pokračovat kvůli slabým interakcím. Proto jsem zavedl proměnnou B ve 
druhém zeleném poli r4c4, která se rozšířila do dalších 6 polí. Klíčové je propojení 
proměnných a,b ve žlutém poli r7c8 v kombinaci s dalším žlutým polem r1c8.  
Pokud to nevidíte rovnou, je možné psát  B!a & B!A.  První vazba je přes čtyřky svisle a 
druhá mezi 4 a 8 v poli r7c8. Výsledek známe z multicoloringu B=0. 
Spěcháte-li, můžete přímou aplikací hlavolam okamžitě vyřešit. Pečlivější řešitelé se sklonem 
k dokumentaci znovu dohledají cestu šíření proměnných a vytvoří odpovídající forcing chain:  
r7c8=4 => r9c9=1 => r4c9=5 => r5c8=1 =>r7c8=8, spor r7c8<>4.  
Ani logické proměnné však nejsou definitivním „kamenem mudrců“,  řešícím všechny 
problémy. Narazíte-li při jejich vyplňování na mnoho slabých interakcí, místo pěkného 
výsledku musíte zavádět nové a nové proměnné, v jejichž  závislostech nakonec spolehlivě 
utonete.  

Smyčky 
Posledním slovem teorie je vizuální grafické vyhledávání logických smyček.  
Abychom totiž mohli formulovat forcing chain, musíme nutně dojít ke sporu dvěma 
cestami,  které dohromady vytvoří uzavřenou logickou smyčku.   



Se smyčkami jsme se již setkali: X-cykl je tvořen jedním kandidátem (obr. 15) a Y-cykl 
dvojicemi (obr. 12). Ukazuje se, že tyto cykly je možné sjednotit a zobecnit. Spojení X- a Y-
cyklu dostalo zpočátku ještě humorný „rybí“ název 3D-Medúza, pak ale už převládl obecný 
neutrální pojem nice-loop pro nejobecnější smyčky logických úvah. 
Cestu k zobecnění smyček otevřela představa, že spoje vznikají nejen mezi kandidáty 
na různých polích, ale i mezi kandidáty uvnitř polí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 29  Kontinuální nice loop 
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V metodicky pojatém obr. 29 se pokusím zkombinovat nejdůležitější možnosti.  
Připomínám, že vrcholy spojnicového grafu jsou pole s uvedenými kandidáty. Plné spojnice 
jsou silné interakce, čárkovaně kreslím interakce slabé.  Popisek u spoje, tzv. label,  je 
kandidát, přes kterého je spoj proveden. Znaménko minus u labelu ještě podtrhuje slabou 
interakci.  
A teď pozor! Uvnitř polí se dvěma kandidáty (bivalue) existuje silná interakce. Vzpomeňme 
na definici – logická nula jednoho kandidáta implikuje logickou jedničku druhého. U polí 
s více kandidáty je jejich interakce toliko slabá, logická jednička jednoho implikuje logickou 
nulu ostatních. 
• Část smyčky ({31},{15}, {129} a {42}, {26},{129}) tvoří nám známé X-cykly, kdy 

příchozí a odchozí label je stejný. Tam pochopitelně žádná interakce uvnitř polí nevzniká. 
• Pole {31}, {34} a {42} tvoří nám známý Y-cykl 
• slabá interakce v třístavovém poli {129} je pro nás zcela nová. 
 
Všechny tyto spoje dohromady uzavírají logickou smyčku, což je vlastnost neobyčejně silná. 
V našem případě se pravidelně střídají silné a slabé interakce (případně místo slabé může být 
vždy silná). Taková smyčka se nazývá kontinuální (continuous loop). Je přímým 
zobecněním rybích cyklů a dovoluje redukovat kandidáty tak, že se slabé spoje změní na 
silné. Například na spoji s labelem -1 můžeme vyškrtat všechny jedničky; to je koneckonců 
smysl použití znaménka minus.  



Z téhož důvodu lze ale také v pravém dolním třístavovém poli regulérně vyškrtnout  devítku. I 
když je to poměrně překvapivý důsledek, důkaz sporem je snadno viditelný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 30  Diskontinuální nice-loop 
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Vraťme se ještě k příkladu z obr. 28; příslušnou  smyčku vidíte na obr. 30. Některé slabé 
interace jsou nahrazeny silnými, ale silné a slabé interakce se prostě pravidelně střídat 
nemohou. V poli {458} se totiž v každém případě  “srazí” dvě interakce slabé. Jde o tzv. 
diskontinuální smyčku, v principu zobecnění XY-Wingu. Jádrem diskontinuality je čtyřka v 
poli {458} a tu můžete prostě škrtnout; důkaz lze opět provést jednoduše sporem. Podobný 
výsledek je i v případě, že se srazí dvě silné interakce. 
Z vyššího filozofického hlediska mají prostě smyčky tendenci vytvořit jakýsi perfektní stav.  

Skupinové smyčky 
Smyčky a interakce, vedené původně mezi poli, jsme tedy rozšířili i dovnitř polí, ale to stále 
ještě není vše. Do smyček můžeme zahrnout také skupiny polí (grouped nice loops).  
Malá ukázka je na obr. 31. V pravém horním rohu je příliš mnoho slabých interakcí. 
Pojmeme-li ale záležitost jako vztahy mezi skupinou polí (v červených elipsách), rázem 
můžeme zkonstruovat diskontinuální smyčku.  Svislý spoj má totiž charakter silné interakce, 
protože jednička je buď v dolním poli nebo v zaelipsované skupině. 
Všechny logické úvahy jsou obdobé, jako u jednoduchých smyček – v našem příkladu 
můžeme odstranit jedničky na spoji slabých interakcí, to je v ležaté červené elipse. 
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obr. 32  Jednoduchý grouped loop 
 

 
 
obr. 33  Pokročilé kreslení spojů v hlavolamu  



Vyhledání smyček 

Jak ale smyčky vyhledávat? Opticky – když si předtím pomůžeme vykreslením interakcí. Obr. 
33 ukazuje zvlášť „odstrašující“ příklad.  
Ve skutečnosti se s trochou praxe dají smyčky vyhledat poměrně rychle – Sudoku má totiž ke 
„smyčkovitosti“ obecnou tendenci. Proti proměnným má metoda výhodu, že překlene i slabé 
interakce.  
Průkopníkem a propagátorem smyček na diskusních fórech [forbb, forpapp] je člověk 
s přezdívkou Jeff; jeho příspěvky jsou velmi cenné, ale formulace na mezi pochopitelnosti. 
 
Závěrem bych si dovolil malé filozofické srovnání s deskovými hrami.  
Šachové příručky jsou plné zásad a  ukázek správných postupů. Nikdo vám ale přesně 
neřekne, který z nich kdy použít. Právě v takovém stavu je současná teorie Sudoku, především 
v moderní oblasti smyček. Možná právě to činí Sudoku zajímavým a atraktivním. Až teorie 
dozraje k přesnému návodu, může to také znamenat konec.  
 
Budoucnost teprve ukáže, jakou hodnotu Sudoku pro lidstvo vlastně představuje. Zda je jen 
chvilkovým hitem, jako třeba Rubikova kostka nebo zda má trvalejší hodnotu šachové hry.  

Odkazy k části 2 

Základní přehled 
[simples] http://www.angusj.com/sudoku/  Simple Sudoku, Angus Johnson, zdarma. Vhodný 
software pro seznámení a první pokusy. 
[steph] http://www.paulspages.co.uk/sudoku/howtosolve/  Paul Stephens, rychlý stručný 
návod až do středně pokročilých technik. 
[susser] http://www.madoverlord.com/projects/sudoku.t  
MadOverLord vynikající software se strategiemi a jejich popisem.  
[maddeti] http://www.madoverlord.com/PDF/Sudoku4kids.pdf  MadOverLord napsal také 
krásný návod pro děti. 
[vanh] http://www.playr.co.uk/sudoku/index.php Gaby Vanhegan. Graficky krásný web, 
možnost stahovat hlavolamy dané síly. Popis strategií neúpný. 
[gupta] http://theory.tifr.res.in/~sgupta/sudoku/algo.html  Sourendu Gupta. Teorie Sudoku, 
matematika, algoritmy. Stručný přehled strategií. 
[sofday] http://www.sudokuoftheday.com/pages/techniques-overview.php   
Sudoku of day. Dobře stručně popsané strategie až po forcing chains. 
[arm] http://www.sadmansoftware.com/sudoku/techniques.htm  Simon Armstrong, SadMan 
soft, dobrý návod. 
[angus] http://www.angusj.com/sudoku/hints.php Angus Johnson, autor programu 
SimpleSudoku o strategiích řešení.  
[stuart] http://www.scanraid.com/Sudoku.htm  Andrew Start, ScanRaid, ltd. Udržovaný on-
line solver s velmi obsáhlým, i když terminologicky poněkud chaotickým popisem strategií. 
Databáze hlavolamů k procvičení jednotlivých strategií. 
[mots] http://www.mots-croises.ch/Manuels/Sudoku/ Guide du Sudoku, velmi hezky popsané 
strategie s názornými obrázky. Francouzsky. 
[act365]  http://act365.com/sudoku  Act365. Solver v Javě. Hezký, ale neúplný popis 
strategických typů.  
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[davis] http://www.geometer.org/mathcircles/sudoku.pdf   Tom Davis, matematicka Sudoku a 
popis strategií. Přehledný, matematicky pojatý popis strategií. 

Pokročilé otázky 
Výzkum a diskuze v oblasti pokročilých strategií Sudoku probíhá především na dvou fórech. 
[forbb] http://www.setbb.com/sudoku/  Fórum Sudoku. 
[forpapp] http://www.sudoku.com/forums/viewforum.php?f=3 Fórum Sudoku na klsickém 
webu Pappocomu.  
[forprehl] http://www.sudoku.com/forums/viewtopic.php?t=3315&highlight=pom  Nejlepší 
současnou orientací na fórech je tento přehled odkazů na jednom z nich.  
[fower] http://www.research.att.com/~gsf/sudoku/  Glenn Fowler, AT&T Labs Research,  
řádkový solver a generátor pro vědecky založené zájemce. Přiložený dokument se stal 
ideovým základem pro nové názvosloví cyklů. 
[hanson] http://www.stolaf.edu/people/hansonr/sudoku/top95-analysis.htm Bob Hanson, X- 
Y- cykly, 3D Meduza. 
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Do nitra Sudoku 3 
část 3  Programování a software 
Emil Vlasák 
 
V minulých částech jsme se seznámili s fenoménem Sudoku a strategiemi jeho řešení. Konečně 
se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu – metodám programování a přehledu hotového 
softwaru. 

Trocha teorie 

O co jde při programování Sudoku? 
Článek o Sudoku je volným pokračováním našeho seriálu o deskových hrách. Z něj celkem 
jasně vyplynulo, že kvalita softwaru v šachách, dámě nebo go je dána především silou hry. 
Vše ostatní je víceméně podružné.  
Situace v Sudoku je značně odlišná. „Síla hry“ intuitivně odpovídá rychlému vyřešení 
hlavolamu; to je ale pro počítač primitivní záležitost i u  takzvaně „neřešitelných“ případů. 
Klíčovým prvkem Sudokových programů jsou proto následující nadstavby z oboru umělé 
inteligence: 
• Nalezení „lidského“ postupu řešení. 
• Stanovení obtížnosti hlavolamu (ratingu). 
• Automatické generování hlavolamů. 

Motor programu, solvery 
Srdcem každého sudokového programu je samozřejmě kvalitní a rychlý řešící „motor“ 
(engine).  Většina klasických programů používá algoritmus Dancig links, označovaný také 
zkratkou DLX. Autorem je profesor programování Donald Knuth, na jehož webu [knut] 
naleznete celou řadu dalších programátorských zajímavostí.  
DLX je rychlý algoritmus; na moderním PC trvá řešení několik milisekund. Algoritmus má 
elegantní programátorský zápis. V odkazech najdete řadu implementací algoritmu v různých 
programovacích jazycích, pro první seznámení je vhodný například dobře komentovaný 
Javový kód [dxljava].  Poněkud horší je to ale se srozumitelností; někteří programátoři 
víceméně přiznali, že DLX implementovali mechanicky bez hlubšího pochopení. Z toho 
důvodu zavedl  Ruud van der Werf do svého volného programu SudoCue [sucue] vizualizaci 
algoritmu. Jde o velkou tabulku 324 podmínek. Toto číslo tvoří 4 skupiny (cifry, řady, 
sloupce, bloky) x 9 x 9 zbylých entit. Při iteracích je skutečně vidět, jakoby barevné 
čtverečky, tvořící možnosti, tančily. Popis také v [hanson]. 
Rychlý a zároveň průhledný je aloritmus šablon (templates). Jedna cifra může být na volné 
mřížce rozmístěna jen 46656 různými způsoby (9x6x6x3x3x4x2x2).  Pro počítače s dnešní 
velikostí paměti není problém všechny takové „figury“ předgenerovat do tabulky a doplnit 
možnými ciframi. Každé pevně dané umístění silně zmenšuje počet zbývajících možností. 
Několika jednoduchými cykly proto tabulku drasticky zmenšíme a zbytek tvoří prozkoumání 
překrytí [templ].  
Ruční obdobou šablon je metoda řešení POM (Pattern Overlay Method) a metody podobné, 
které se v poslední době nazývají Sherlock. POM vyžaduje velmi rozsáhlé zápisy a osobně jej 
považuji spíš za „zamaskované“ brute force řešení, než za logický postup. Proto jsem POM 
ani nezařadil do kapitoly o strategiích. Popis najdete v odkazech [pom, pom1, pomprikl, 
sherl].   



V odkazech najdete také řadu zdrojových kódů  solverů (řešičů) v různých jazycích.  
I zde existují svérázné rekordy, například celý solver v 19 (!!) řádcích jazyka OCalm [ocalm]; 
ostatně ani jeho přepis do C++ [c16] není o mnoho delší. 
Řádkové solvery jsou obvykle velmi kvalitní programy vytvořené vědecky orientovanými 
programátory. Dobře poslouží jako inspirace a zájemce nalezne v odkazech několik 
nejzajímavějších. Ale ovládání z příkazového řádku, příprava a luštění textových 
vstupů/výstupů je v dnešním světě diskvalifikuje pro běžné použití. Dále se proto budeme 
zabývat jen programy s příjemnějším rozhraním.  

„Lidské“ řešení 
Lidské a počítačové Sudoku je v daleko větší jednotě, než je tomu například u deskových her. 
Možná je to dáno i tím, že u zrození Sudoku už počítače vlastně asistovaly. S trochou 
nadsázky můžeme říci, že šachy se jinak hrají a jinak programují; Sudoku  se programuje a 
řeší obdobně. 
Autoři kvalitních sudokových programů zabudovávají do svých děl veškeré lidské strategie, 
které jsme probrali v předchozím díle. Algoritmizace není příliš obtížná a bývá probrána 
v příslušných místech diskusních fór [forprehl].  
Protože lidské algoritmy se stále ještě poměrně bouřlivě vyvíjejí, i programátoři jsou ve 
střehu. a většina programů je udržována v dobrých nových verzích.  
Důsledek tohoto stavu je velmi příjemný. Ocitnete-li se při řešení hlavolamu ve slepé uličce, 
dobrý program vám nejen poradí další krok, ale také vysvětlí, jak k tomuto tahu dospěl. 

Generování hlavolamů 
S dobrým motorem není generování hlavolamů principiální problém. Vyjde se z  hotové 
koncové pozice a ubírají se různá čísla tak dlouho, dokud má zbytek jediné řešení. 
Zajímavým problémem je vygenerování hlavolamu určité obtížnosti. Postupy nejsou příliš 
publikovány, ale lecos můžeme usoudit z průběhu. Některé programy [sadman]  jsou velmi 
důkladné; pravděpodobně generují  a posuzují hlavolamy tak dlouho, dokud nedosáhnou 
žádané obtížnosti. Může to trvat až minuty. Jiné programy [simples] jsou podstatně rychlejší; 
těžko říci, zda dovedou obtížnost „předodhandnout“ už v procesu tvorby nebo zda prostě jen 
jejich výsledek není tak kvalitní.  

Obtížnost hlavolamu 
Bylo publikováno několik jednodušších algoritmů pro „skórování“ (ranking) hlavolamů [scor] 
jen na základě geometrických úvah. Opravdu kvalitní odhad ale dostaneme až po nalezení 
lidského řešení. Řada dále probraných programů po vyřešení přímo uvádí počty různých 
strategií (naked pairs, X-wings,..) potřebných k vyřešení a jim pak přikládá váhové 
koeficienty. 

Sudoku v Excelu 
Jak zlidštit nepřívětivý řádkový solver, aby to nedalo moc práce?  Použití Excelu napadlo 
spoustu lidí – grafické rozhraní je v podstatě hotové a programovat je možno v zabudovaném 
jazyce VBA. Zadáte-li v Googlu kombinaci slov Sudoku a Excel, najde neuvěřitelných 1,7  
miliónu odkazů. Snažil jsem se v té záplavě najít pár nejzajímavějších - jsou vesměs zdarma, 
s příjemným ovládáním a s přístupným zdrojovým kódem [oldroy, pope, irel, terza].  
Do připravené mřížky zadáte hlavolam, který je po spuštění tlačítka vyřešen. Protože VBS je 
velmi pomalý, z rychlosti řešení snadno odhadnete kvalitu algoritmu. V některých případech 
je na dalším listu malá pokusná sbírka hlavolamů, které můžete do prostoru řešení pro první 
pokusy zkopírovat. Perličkou je pomocník řešení bez VBA, který vystačí jen se vzorci [natm]. 
V Excelovém tvaru je překvapivě možno získat i sbírky Sudoku [yves]. 



 
 
obr. 1 Větvení variant v AlySudoku 
 
Vyskytly se pokusy o náročnější koncepci Excelového programu za peníze. Ilkka Blom z 
Finska je světově známý svým Alybadixem pro rychlé řešení dlouhých šachových problémů, 
který prodává za velmi vysokou cenu.  Také jeho Aly-Sudoku [alyxls] se bohužel této tradice 
drží. Tři paralelní pohledy na mřížku (obr.1) mohou přinést určité efekty, zejména je možné 
větvení variant. Ale za 20 Euro můžete v oblasti klasických programů napsaných „na míru“ 
dostat kvalitu o několik řádů vyšší. To platí také o levnějším Sudoku.xls [xlss], za který chce 
Peter Mladek 5 liber.   

Klasické programy 

Obecné požadavky na program 
V poslední době se objevilo velké množství speciálních Sudokových programů nejrůznější 
kvality a ceny. Mnohé z nich sice vynikají tapetami, animacemi nebo doprovodnou hudbou, 
často ale postrádají základní užitné vlastnosti. Shrňme proto nejdřív, co by v opravdu 
kvalitním  programu nemělo chybět. 
Oblast řešení. Program musí umět hlavolam vyřešit lidským postupem. Pro seriózní studium 
by měl umět poradit v každém kroku, tuto radu zdůvodnit a dát širší nápovědu s popisem 
doporučené strategie. Velmi vítaný je také zápis těchto informací do protokolu (logu) řešení 
k pozdějšímu studiu. 



Práce s hlavolamy. Hlavolam je možné získat mnoha způsoby. 
• automaticky vygenerovat v dané obtížnosti 
• zadat z klávesnice 
• sejmout z obrázku nebo klipboardu zabudovaným OCR softwarem 
• zavést z dodané sbírky instruktivních Sudoku 
• stáhnout z internetu z několika různých míst 
Nový hlavolam je obodován a ohlášena obtížnost, lepší programy vypíší při této příležitosti 
podrobnější zdůvodnění ve formě statistiky – například  kolikrát je nutno použít ten který 
strategický prvek řešení.  
Většina programů umí uložit hlavolam na disk pod jménem, bohužel ale neexistuje jednotný 
formát. Použité textové soubory jsou však vesměs průhledné a mnohé programy dokáží 
pomocí funkce Paste/Vložit „vyzobat“ čísla z klipboradu Windows a tak si poradit i s cizím 
formátem.  
Luxusem je speciální OCR funkce pro načtení hlavolamů z novin s nejrůznější sazbou. A 
konečně nechybí možnost hlavolam vytiskout v různých stádiích, aby bylo možné (do)řešit 
ručně s tužkou a papírem. 
Kandidáti. Odmítněte program, který neumí pracovat s kandidáty! Kandidáti jsou dobrým 
programem zobrazováni na vyžádání; mělo by být možné jak jejich automatické generování  
tak i ruční modifikace. 
Grafické prostředí. Pohodlné zadávání řešení klávesnicí i myší je nezbytné. Lepší programy 
mají celou řadu „vychytávek“, kterými si můžete usnadnit řešení. Například ruční barvení polí 
(pro strategii coloring), zobrazení jen určitých cifer nebo jejich zvýraznění, zvýraznění dvojic. 
Vykreslení nápovědných obrazců ke složitějším strategiím. 

Simple Sudoku 
Jako první volbu doporučuji výborný bezplatný program Anguse Johnsona Simple Sudoku 
pro Windows [simples], obr. 2.  Má všechny potřebné důležité vlastnosti nejen pro první 
seznámení, ale i pro běžné používání. Mnohé uživatele navíc jistě potěší český jazykový 
modul přímo v základní instalaci. Simple Sudoku má příjemné logické přímočaré ovládání. 
S programem jsou dodány dvě sady vybraných hlavolamů, je ale možné také bleskurychle 
generovat nové kousky automaticky. Potěší výstup i ve formě grafického obrázku. 
Můžete si nechat zobrazit kandidáty, kteří se automaticky aktualizují. Mocnou zbraní jsou tzv. 
filtrace, kdy se barevně zdůrazní určité číslo nebo nahé dvojice, jak je naznačeno na obrázku.  
Hlavní slabinou programu jsou příliš stručné nápovědné funkce. Popis strategií (anglicky, 
francouzky nebo španělsky) stačí jen začátečníkům, hodnocení obtížnosti není nijak 
zdůvodněno. Log je ukládán se souborem hlavolamu v nekomentovaném tvaru. Poslední 
verze programu z ledna 2005 už nemůže podchytit horké novinky ve vývoji. Hlavolamy 
s nice-loopy tak zůstávají obvykle nevyřešeny. 



 
 
obr. 2 Simple Sudoku se zdůrazněním nahých párů.  
 

Sudoku Susser 
Omrzelo vás Simple Sudoku nebo přestalo stačit vaší rostoucí úrovni? I tady je další krok 
poměrně jednoznačný – Sudoku Susser. Program napsal Robert Woodhead známý z fór jako 
MadOverLord nebo Trevor za spolupráce profesora Douglase Bowmana, který je ve světě 
Sudoku živoucí legendou. Susser je vyvíjen na Mac OS a portován i na Windows a Linux  
[susser].  Poslední verze 2.5.3 je z března 2006.  
Jde o tzv. tipware; stažení a používání je volné, ale autor očekává finanční příspěvek podle 
uvážení. Určitě si ho zaslouží, už jenom portace do Windows ho stála několik set dolarů.  
Susser pro Windows nemusíte instalovat, stačí spustit EXE soubor úctyhodné velikosti  skoro 
10M. Ještě dřív ale doporučuji prohlídku obsažného hezky vysázeného stostránkového PDF-
manuálu. Mimochodem, součástí distribuce je ještě druhý text o Sudoku, určený pro desetileté 
děti. 
Už jen letmý pohled na obr. 3 naznačuje, že jde o jinou váhovou kategorii než Simple 
Sudoku. Na češtinu samozřejmě musíte zapomenout a také zvládnutí programu zdaleka není 
jednoduché. Na oplátku ovšem získáte špičkovou laboratoř pro práci s nejobtížnějšími 
hlavolamy.  



Ihned po spuštění  překvapí neuvěřitelně bohaté využití grafiky. Vedle filtrací známých 
z minulého programu umí Susser barvami znázornit nejrůznější strategické momenty a také 
mnoho nástrojů v liště má nápadité ikony.  
V záložce „heuristik“ je možné zapínat všechny možné strategie včetně Forcing Chains, 
Nishio nebo Bowman Bingo.  
Velký prostor věnuje autor v programu jím vyvinuté metodě tabelování (tabling), popsané 
např. v [tabling].  Spočívá v tom, že se zvolí nějaká hypotéza, sepíší všechny její důsledky a v 
desítkách řádků se pak vyhledávají další implikace a spory. Tabling jsem  záměrně neuvedl v 
minulém pokračování o strategiích Sudoku, protože ho nepovažuji za plnohodnotnou logickou 
metodu, ale spíš jen matematickými symboly zamaskovaný zápis brute force zkoušení. Při 
řešení jsou generovány velmi podrobné a detailní vysvětlující logy. 
Program je čistý „solver“ – negeneruje hlavolamy automaticky. Zato má bohaté možnosti 
stažení hlavolamů z řady míst na internetu, ruční zadávání, OCR. Jednou získaný hlavolam se 
zařadí do databáze, kterou je možné manažovat. Susser funguje i jako velmi dobrý internetový 
rozcestník.  
Pod nenápadným menu Edit/Paste se skrývá údajně velmi výkonný OCR program na čtení 
grafiky spojený s kontrolou načtených dat na unicitu řešení. Mně ale moc nepřesvědčil, 
program dokonce při pokusech několikrát ztuhl. Velmi dobře ale funguje opačný směr, kdy 
tažením přesunete hlavolam v různých formátech na okno jiné aplikace.  
Bohaté jsou i možnosti nastavení tisku. 
 

 
 
obr. 3 Susser ve verzi pro Mac OS 



Sudoku SadMan Software 

Známý program firmy SadMan [sadman] je u nás dost používaný [liga, wzcz]. Je slušně 
udržovaný, poslední verze 2.7 je z  března 2006.   
 

 
 
obr. 4 SadMan Sudoku 
 
Generování hlavolamu podle zvolené obtížnosti je skoro až  příliš důkladné. Program umí 
určit obtížnost hlavolamu, vyřešit ho naráz nebo po krocích. Přitom generuje hezky 
komentovaný log řešení. Strategie můžete jednotlivě volit a vypínat.  Pozor, je-li zapnuta  
„Trial and Errors“, nejde krokování. 
Help obsahuje stručný popis strategií s příklady a také řadu odkazů na stažení nových 
hlavolamů. Případné zadávání myší nebo řešení je zpestřeno originálním kruhovým voličem. 
Při ručním řešení si můžeme pomoci zvýrazněním čísel, nahých párů nebo naopak si nechat 
vyškrtat pole, kde určité číslo být nemůže. Funguje i ruční barvení. 
Zadání hlavolamu je možní také naskenováním, lépe provedené OCR jsem v Sudokovém 
softwaru ještě neviděl. Nezvyklou funkcí je výtisk více hlavolamů najednou. 
Po vypršení 30 denního období trial stojí licence přijatelných 12 USD, program rozhodně 
takovou hodnotu má.  



Další programy 

Into Sudoku. Henk Westhuis [into], demo, 5 Euro. Velmi pěkný pokročilý program disponuje 
přehledným popisem strategií s příklady. Středně rychlé generování se zvolenou obtížností, 
ukládání, stahování z internetu, tisk včetně preview. U každého kroku řešení malá a velká 
rada včetně slovního objasnění a samotný krok.  
Jedinečná možnost nechat si vykreslit silné a slabé spoje. Tabulka obtížnosti se statistikami 
obsažených strategických prvků, na to navazující rating. Komentovaná databáze hlavolamů na 
doprovodném webu.  
 

 
 
obr. 5 Sudoku firmy Pappocom je prostě klasikou 
 
Sudoku [pappo] (obr. 5) firmy Pappocom W. Goulda byl úplně první Sudkový program a 
dodnes ho používá řada novin. Svůj úkol – generování hlavolamů – plní dobře a rychle; 
pracuje i s hlavolamy 16x16 nebo 25x25. Používá kandidáty, filtruje pohled, umí větvit 
řešení.  Poradí v pozici, ale bez vysvětlení. Značný důraz je kladen na sportovní stránku věci a 
související funkce jako měření času nebo „Síň slávy“.  



Program dnes žije z dobré podstaty, není dále vyvíjen a nemyslím, že po seznámení 
s freewarovou konkurencí pocítíte potřebu po vypršení trial verze registraci 15 USD zaplatit. 
SudoCue, Ruud van der Werf [sucue], volný generátor a solver. Přes zdánlivě skromné 
rozhraní obsahuje pokročilé strategie. Kromě generování a práce se soubory umí také stáhnout 
hlavolam z internetu. Vytváří krásný přehledný log, o  vizualizaci DLX už byla řeč. Pokročilé 
filtrování, spoje, cesty. Nevýhodou je slabší help s popisem technik. SudoCue je udržován 
v aktuálním stavu, poslední verze vyžaduje .NET framework 2.0. 
Sudoku Solver, Ondřej Vitouš [vitous], zdarma. Miniaturní český program s překvapivě 
zajímavými vlastnostmi. Kandidáti, strategie. Generování hlavolamu je zakončeno údajem o 
počtu kroků a potřebných metodách řešení. Kroky jsou komentovány.  
Col‘s Free Sudoku Solver, Colin Frazy [franzy]. Příjemný volný program nevyžadující  
instalaci. Má rychlé generování, provádí rating, umí nastavit pokročilé strategie. Zajímavý je 
export do HTM.  Nelze ale krokoval řešení a také nezvyklé ovládání kolečkem myši není 
zrovna šťastné. 
Sudoku, David Easton [easton]. Zajímavý prográmek pro Windows,  Linux i Mac OS. 
Vyzkoušet ho můžete zdarma, umí generovat hlavolamy různé obtížnosti, vyřešit je nebo 
exportovat do PDF. Po zaplacení registrace 5 anglických liber dostanete možnosti hrát celou 
řadu modifikací - Sudoku X, Killer, Killer X, Alphadoku, Alphadoku X, Irregular Sudoku a 
velikostí  4x4, 6x6, 9x9, 12x12, 16x16, 20x20, 25x25. Ovšem žádné strategie, rady ani 
krokování. 
SudokuXP [sxp], obr.6. Krásně barevný soft s minimální hodnotou. Ostatně mnohé naznačuje 
už to, že  druhou nejvýznamnější položkou v menu  je  „Sound volume“. Z pokročilejších 
funkcí zvládá jen kandidáty. Je mi záhadou, zda jejich zoufale pomalý propočet je realitou 
nebo úmyslem. Program vytvořený evidentě pro peníze, trial, 15 USD. 
 

 
 
obr.6 SudokuXP, pouťový silák s minimální inteligencí 



PDA, mobily a jiné 

Palm 
Máte-li Palm, na vyzkoušení doporučuji freeware Sudoku 1.2  od Andrewa Gregory [greg], 
obr.7. Možností je ale víc, například  NumberPlace [numpl]. 
 

 
 
obr.7  Sudoku pro Palm Andrewa Gregory 
 
Z placených programů vyniká OneSir [onesir], za přijatelných 9 USD.  
Nogasoft TopSudoku stojí 17 UDS.  
K Astraware [astra] za 20 USD se ještě vrátím. 

PocketPC 
Nejzajímavějším programem zdarma je  SudoPocket  Lucio Ferraa [sudopo] pod licencí 
GNU. Obr. 8. naznačuje jeho možnosti – kandidáti, podpora moderního VGA módu. Umí 
vygenerovat hlavolam různé obtížnosti a předvést jeho řešení. Vyžaduje .Net Compact 
Framework 2.0.  
Chris Baker vytvořil program SuDoku [barker], který běží pod Windows, Linuxem a 
PocketPC, poskytuje ovšem jen základní funkce.  Další volné programy jsou výrazně horší a 
ani nestojí za to je zkoušet. 
Výborný placený soft je PocketSudoku od firmy DKM [dkm]. Pracuje s kandidáty, umí 
poradit v každém kroku. Neregistrovaný poskytuje všechny vlastnsoti, ale pouze 15 minut, 
což je dostatečný čas na otestování. Cena plné verze 12 USD. 
Profesionální soft pro různá mobilní zařízení přináší Astraware [astra], na jeho webu stáhnete 
trial verze pro Palm, PocketPC i Smartphone. Registrované verze (20 USD) mají generátor, 
stahování z webu, kandidáty, nápovědu a solver. 



 

 
 
obr. 8  SudoPocket je zřejmě nejlepší bezplatná možnost na PocketPC 
 

GSM a další 
Displej mobilního telefonu je pravděpodobně příliš malý na to, abychom na něm mohli 
provozovat Sudoku na vážnější úrovni. Řada nabízených programů proto obvykle jen 
generuje pozici, umožní vepisovat chybějící čísla a zobrazit řešení. Obvykle stojí do 100 Kč. 
To není drahé, chcete-li ale něco takového vyzkoušet, nemusíte platit vůbec. Program M-
Sudoku J2ME pod licencí GPL je ke stažení zdarma [gplm]. 
Asi jediné J2ME Sudoku, které pracuje na mobilu s kandidáty, je SuperDoku [superm]. 
Bohužel jsem neměl možnost ho vyzkoušet. 
 

 
 
obr. 9 SuperDoku, jediné telefonní Sudoku s kandidáty 



Kdo nemá vůbec žádnou výpočetní techniku, asi nečte Softwarové noviny. Nicméně je 
možnost zakoupit Sudoku speciál. Velký výběr je na [sname], v našich krajích se jeví 
nejdostupnější Sudoku professor LCD  [prof], obr. 10 za pouhé dvě stovky. Vyzkoušet jsem 
ho nemohl, ale zřejmě má jen jednoduché funkce bez kandidátů. 
 

 
 
obr.10 Sudoku professor LCD 

On-line Sudoku 

Jednoduchá hra na internetu 
Máte-li trvalé připojení k internetu, nemusíte v principu stahovat vůbec žádný software. Pro 
začátek bych doporučil vyzkoušet První český Sudoku server [wzcz]. Můžete si zde 
vygenerovat libovolný počet hlavolamů zvolené síly, vytisknout si je na cestu nebo řešit 
přímo na webu. V pozadí je SadMan software [sadman]. 
Pokud vám tato možnost nestačí nebo nevyhovuje, najdete v odkazech  dalších dvacet 
podobných webů z celého světa. Na každém můžete získat nové hlavolamy; někde 
neomezeným generováním, jinde jsou pravidelně obměňované, existují také archivy a 
komentované databáze. Za pozorost jistě stojí český web pro děti [kids].  
Sudoku liga [liga] má soutěžní charakter a vyžaduje registraci. Můžete se dostat do žebříčků a 
vyhrát knižní ceny, to vše zdarma. Poněkud méně závazně si  můžete zasoutěžit na Sudoku 
Fun [fun], kde je hlavolam na displeji tak dlouho, dokud  sedm lidí  nezašle správné řešení. 

Internetové programy 
Kromě serverů s jednoduchou hrou najdete na webu několik ambicióznějších projektů, jejichž 
vlastnosti se blíží nejlepšímu PC softwaru. Ve zkratce to znamená  kandidáti, strategie a rady 
v jednotlivých krocích řešení. 



 

 
 
obr.11 ScanRaid Sudoku Solver 
 
Jednoznačnou první volbou je Scanraid Sudoku Solver, Andrew Stuart [stuart], obr. 11. 
Program v java scriptu má příruční databázi hlavolamů, kde můžete volit obtížnost nebo 
procvičení určité strategie. Popis strategií je velmi obsažný a detailní. Bohužel neustálé 
zdokonalování a nabalování nových postupů vede k chaotičnosti terminologie, proto nelze 
web příliš doporučit k prvnímu studiu.  Já sám jsem tuto chybu před časem udělal a stálo mne 
to mnoho zbytečného času. 
On-line hra je na výborné úrovni – kandidáti, rada s každým tahem, komentovaný log., 
možnost výtisků každé pozice. Web je skvěle udržovaný, poslední verze 1.25 má datum 
květen 2006! 
Sudoku Solver firmy Act365 [act365]  působí na pohled poněkud spartánsky a neatraktivně, 
ale obsah tohoto webu je neuvěřitelně bohatý. Obsahuje popis strategií,  každou z nich lze 
zaškrtnutím vypnout nebo zapnout. Ke každé strategii je databáze instruktivních hlavolamů. 
Nový hlavolam je možno zadat nebo generovat. Vlastní on-line hra je slabší, nelze použít 
kandidáty ani radu k jednotlivému tahu. Nicméně si můžete nechat hlavolam vyřešit a 
dostanete log s podrobným komentářem každého kroku. Hlavolam lze umístit na klipborad ve 
formátu XML. A programátory jistě zaujme možnost stažení zdrojového tvaru java appletu 
včetně podrobné dokumentace. Odkazy na konkurenční on-line weby. 



 

 
 
obr. 12 Sudoku Assitant/Solver Boba Hansona používá ještě tečkování 
 
Sudoku Assistant/Solver [hanson] Boba Hansona, známé postavy diskusních fór, je super 
laboratoří  pro pokročilé. Především má odkaz na velmi kvalitní popis strategií. Možnosti 
přepínání strategií a pomoci s nimi jsou pravděpodobně vůbec nejbohatší. Umí například 
zobrazit tabulku silných řetězů včetně logických proměnných nebo tabulky algoritmu DLX. 
Naprosto unikátní je 3D zobrazení spojů, na které si však musíte dost dlouho počkat. 
Jinak si můžete mnechat poradit s každým krokem nebo vyřešt hlavolam s podrobně 
komentovaným výpisem. Z výpisu lze v každém kroku pokliknutím zpětně vyvolat příslušnou 
pozici. 
Nevýhodou je složité nestandardní ovládání; help k programu je příliš stručný a tak i po delší 
době pořád objevuji něco nového. Poněkud svérázné, ale účinné je zadávání a zavádění 
hlavolamů z různých míst webu. A konečně, ve standardním módu pracuje program 
s tečkováním místo kandidátů, což  je poněkud rušivé. 
V odkazech je uvedeno několik dalších, poněkud méně hodnotných možností. 

Odkazy ke třetí části 

Algoritmy, motory 
[forprehl] http://www.sudoku.com/forums/viewtopic.php?t=3315&highlight=pom  
Nejlepší současný přehled odkazů na pokročilé strategie. 
[sucue]  http://www.sudocue.net/dancinglinks.htm  Program SudoKue vizualizuje algoritmus 
Dancing links. 
[knut] http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/index.html  Donald Knuth – profesor 
programování, autor algoritmu DLX a celé řady dalších.   
[dxljava] 
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http://www.setbb.com/sudoku/viewtopic.php?t=119&highlight=dancing&mforum=sudoku  
Velmi dobře komentovaný Java kód algoritmu DLX. 
[hanson] http://www.stolaf.edu/people/hansonr/sudoku/  Bob Hanson, solver se zobrazením a 
popisem tabulky DLX. 
[javasand] http://www.klepphelmer.com/Sudoku/DLXEngine.java  Rolf Sandberg - generátor 
a solver v javě. 
[javascr]  http://sudoku.pjoneil.net/Sudoku_MainPage.html DLX v Java scriptu, možnost 
volného stáhnutí. 
[templ]   http://www.setbb.com/sudoku/viewtopic.php?t=241  Popis algoritmu templates a 
diskuse k němu. 
[pom]    http://www.sudoku.org.uk/discus/messages/2/231.html?1127247239  
Popis metody POM 
[pom1] http://www.sudoku.org.uk/discus/messages/2/127.html?1128237799  
Další vysvětlení metody POM. 
[pomprikl] http://www.sudoku.org.uk/discus/messages/2/323.html?1131920808  
Řešení extrémního hlavolamu pomocí POM. 
[sherl] http://www.sudoku.com/forums/viewtopic.php?t=1970&highlight=sherlock  
Metoda Sherlock. 
[tabling]  http://www.setbb.com/phpbb/viewtopic.php?t=126&mforum=sudoku
Metoda tablingu. 
[ocalm] http://www.ffconsultancy.com/free/sudoku/ 19 řádkový motor Sudoku (!!) v jazyce 
OCalm. Jeho přepis do C++ najdete na  [cpp]. 
[c16] 
http://www.setbb.com/phpbb/viewtopic.php?t=477&highlight=template&mforum=sudoku  
Přepis minimálního algoritmu do C++. 
[kenn] http://www.laurasia.com.au/sudoku/  Michael Kennett -  řádkově orientovaný solver 
pro Windows i Linux  
[warw] http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/moac/currentstudents/peter_cock/python/sudoku/  
Peter Cock, Sudoku v Pyhonu, zdroje. 
[scor] http://sudokuplace.com/sudoku_scoring.asp  Popis jednoduchého algoritmu stanovení 
obtížnosti. 
[lisp] http://www.eithel.net/download/ui/sudoku.lisp Jan Doležal, zdroják v Lispu. 
[echo] http://echo.euweb.cz/Sudoku/  Java solver. 
[trsek] http://www.trsek.com/  Zdenko Sekreár, resolver včetně zdrojů v pascalu. 

Excelové solvery 
[oldroy] http://www.mrexcel.com/tip109.shtml SolveAnySudoku, Mike Oldroy, firma 
MrExcel. Výborně napsaný, komentovaný přístupný zdroják. 
[pope] http://www.andypope.info/fun/sudoku.htm  Andy Pope, dobrý pěkný řešič 
s přístupným zdrojovým kódem. 
[irel] http://www.di-mgt.com.au/sudoku.html  David Ireland, DISudoku. Jednoduchý volný 
solver zdarma včetně zdrojoého kódu.  
[terza] http://www.terzaghi.it/excel/sudoku.htm  Andrea Terzaghi, pomalý jednoduchý řešič.  
[natm] http://naturalmaths.com.au/sudoku.htm  Ann a John Baker, Natural Maths  
SudokuinExcel. Velmi zajímavý řešič bez maker, jen pomocí vzroců a tabulek ve stylu DLX. 
[yves] http://www.excel-downloads.com/telechargements/file/sudokuzip/566.htm Yves 
Leparmentier, sbírka hlavolamů ve formátu xls. 
[xlss] http://www.sudoku-xls.com/  Použití Excelu je zajímavý a logický krok. Základní verze 
programu zdarma, pokročilé funkce za registraci 5 liber. 
[alyxls] www.saunalahti.fi/~iblom/alybadix/   Aly-Sudoku pro Excel, 20 Euro. 
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Software pro PC 
[simples] http://www.angusj.com/sudoku/  Simple Sudoku, Angus Johnson, zdarma, 
Windows. První volba pro seznámení.  
[susser] http://www.madoverlord.com/projects/sudoku.t  MadOverLord, Sudoku Susser. 
Špičková laboratoř pro Windows, Linux a Mac. Výborné doprovodné manuály. 
[sadman] http://www.simes.clara.co.uk/programs/sudoku.htm SadMan, kvalitní profesionálně 
používaný sotware. 30 dní trial, 12 USD.  
[pappo] http://www.sudoku.com/  Pappocorn, originální firma Wayne Goulda. Trial, 15 USD. 
[vitous] http://livion.net/sudoku/  Ondřej Vitouš, slušný český program s implementovanými 
strategiemi. Generování, krokování. 
[easton] http://www.easton.me.uk/tcl/sudoku/  David Easton – generátor pro Windows,  Linux 
i Mac OS. 
[sulist] http://www.sudokulist.com/index.asp Michael Mephan, SudokuList, komerční 
program, trial. 
[into] http://www.intosudoku.com/ Into Sudoku. Henk Westhuis, Demo, 5 Euro, velmi dobrý 
pokročilý software.  
[franzy] http://www.frayn.net/sudoku/  Colin Frazy – Col‘s Free Sudoku Solver. Bez 
instalace, rychlý, volný.  
[sucue] http://www.sudocue.net/  SudoCue, volný generátor a solver s grafickým rozhraním. 
 [sxp] http://www.extendedreality.com/sudoku_info.html Sudoku XP, krásně barevné, ale 
žádné pokročilé funkce. Trial, 15 USD. 

PDA, telefony a jiné 
[greg] http://www.scss.com.au/family/andrew/pdas/palm/myprogs/sudoku/   Andrew Gregory, 
skvělé Sudoku pro Palm zdarma. 
[numpl] http://www.freewarepalm.com/games/sudoku(numberplace).shtml  Palm Sudoku 
zdarma. 
[onesir] http://www.onesir.com/sudoku.html  Výborné Sudoku pro Palm za 9 USD. 
[noga] http://www.nogasoft.com/home/  Nogasoft, Palm, 17 USD. 
 
[sudopo]  http://ferrao.org/pocketpc/  SudoPocket, Lucio Ferraa, GNU soft zdarma. 
[barker] http://www.freewebs.com/crbaker/sudoku/index.htm Baker, volný software pro 
Windows, Linux a PDA/mobilní, poskytuje ovšem jen základní funkce.  
[dkm] http://www.dkmsoftware.com/PocketSudoku.htm   Derek Miller, DKM Pocket 
Sudoku, trial, 12 USD. 
[astra] www.palmsudoku.com , www.pocketpcsudoku.com ,  
www.windowsmobilesudoku.com, www.sudoku4palm.com  Všechny tyto odkazy jsou 
Astraware, nabízející Sudoku pro různé mobilní platformy za 20 USD. 
 [superm] http://www.m-game.cz/Super_Doku.htm Asi jediné J2ME Sudoku, které pracuje 
s kandidáty. 
[gplm] http://www.getjar.com/products/2428/MSuDoKu M-Sudoku J2ME, zdarma pod GPL 
licencí.  
 
[sname] http://www.sudoku.name/  Výběr speciálů v on-line obchodě. 
[prof] http://www.eva.cz/s.php?i=24587&setpp=xble_1  Sudoku Profesor, LCD speciál za 
200 Kč. 
 

On-line hlavolamy 
Na následujících odkazech najdete mnoho Sudoku pozic, někde denně, jinde je možné 
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generovat. Rozdělení podle obtížnosti. Většinou je možná on-line hra na webu nebo výtisk na 
cestu.  Některé jsou nečíslované. 
[wzcz] http://sudoku.wz.cz/ První český Sudoku server. Generování a tisk hlavolamů různé 
obtížnosti softwarem [sadman].  Jednoduchá možnost hrát on-line. 
[liga] http://sudoku-league.com/cz/  Sudoku liga. Registrace, soutěže, fórum, černá listina... 
[fun] http://www.sudokufun.com/ Sudoku Fun. S možností odesílat řešení. 
[kids] http://www.kidsland.cz/sudoku.php Dětské Sudoku, česky, pěkné. 
http://www.su-do-ku.org/cs/  Každých 15 minut nové Sudoku. Mnohojazyčně, i česky. 
http://www.sudoku.name/  Anglický portál. On-line hra, solver a hlavolamy slouží spíš 
podpoře internetového obchodu s knihami, softwarem a speciály. 
http://www.puzzlechoice.com/pc/Sudoku_Puzzlex.html  Databáze hlavolamů, velmi 
jednoduchá on-line hra nebo výtisk. 
http://sudokuholics.blogspot.com/  Sudokuholics, bohužel holandsky.  
http://www.dailysudoku.co.uk/sudoku/index.shtml Daily Sudoku. 
http://www.tiscali.co.uk/games/play/sudoku/index.html Tiscali. Databáze a jednoduchá on-
line hra.  
http://www.timesonline.co.uk/section/0,,18209,00.html Times Online, malý web pro 
začínající. 
http://www.brainbashers.com/sudoku.asp Brain Bashers. 
http://sudokuplace.com/ Anglicky. 
http://www.guardian.co.uk/sudoku Guardian. 
http://www.monterosa.co.uk/sudoku/ Monterosa, 3 denně. 
http://www.dkmsoftware.com/sudoku/  Sudoku Online, velmi pěkné, pouze pro IE. 
http://puzzles.usatoday.com/sudoku/  US Today. Pěkné, ale flash animace nabíhá velmi 
pomalu. 
http://www.daily-sudoku.com/ Daily Sudoku, německy nebo anglicky.  
http://www.baroufasoft.net/sudoku_online.html  Barouna soft, jednoduchá on-line hra.  
http://www.sudokumaster.co.uk/  Sudoku Master, online. 
http://www.websudoku.com/  Web Sudoku, online. 
 

On-line solvery 
V této části jsou pokročilejší solvery, nabízející pomoc, krokování, popis strategií. 
[stuart] http://www.scanraid.com/Sudoku.htm  Andrew Stuart, ScanRaid, ltd. Udržovaný on-
line solver s velmi obsažným popisem strategií. Databáze hlavolamů. 
[act365] http://act365.com/sudoku  Act365. Velmi bohatý obsah včetně zdrojů v javě. 
[hanson] http://www.stolaf.edu/people/hansonr/sudoku/  Bob Hanson, super laboratoř  pro 
pokročilé.  
[logic] http://www.sudokusolver.co.uk/   Logic Sudoku solver s krásným postupem krok po  
kroku a logem o řešení. Nestandardní  pojmenování strategií. 
[vanh] http://www.playr.co.uk/sudoku/index.php Gaby Vanhegan, Java script. Graficky 
krásný web (Flash), možnost stahovat hlavolamy dané síly. Neúplný popis strategií. Chybí 
asistence s řešením. 
[solut] http://www.sudoku-solutions.com/sudokusolver.php  Jednoduchý solver s menším 
komfortem. 
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