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ÚVOD 

 

 

Milí deváťáci! 

 

 

Jedna z definic inteligence je ta, že se jedná o schopnost řešit problémy. Člověk je tvor natolik 

masochistický, že často neřeší pouze problémy, které mu přináší život, ale i takové, které si 

sám vymyslí, problémy vytvořené uměle. Jednou z kategorií takových problémů jsou 

hlavolamy.  

 

Nevíte, o čem hovořit s dívkou na první schůzce? 

Rodiče vám zamkli milovanou matematiku a nutí vás shlížet na nenáviděné video? 

Zdá se vám společnost, ve které se právě nacházíte, nadměrně veselá a hlučná, rádi byste ji 

trochu zklidnili? 

 

Ve všech uvedených případech vám pomohou hlavolamy. Jsou jich doslova tisíce, od 

jednoduchých až po velmi složité. Malé seznámení s těmi jednoduššími vám přináší tato 

minipublikace. Jsem zvědav, zda si na uvedených problémech vylámete pomyslné zuby svého 

mozku, nebo zda vám naopak pomohou si je přibrousit. Zkuste to! Zaslužte si svou skývu 

chleba po boku takových velikánů, jako byli Leónek Eulerů nebo Karlík Friedrich Gaussů! 

Možná zjistíte, že hledání a objevení řešení nějaké úlohy je jedním z nejkrásnějších pocitů, 

které Homo Sapiens kdy poznal. 

 

Teprve ten boj je ztracen, jež je ztracen v naší mysli. 

Dokonalost je nedosažitelná, lze se k ní jen neomezeně blížit. 

Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí a ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává. 

 

U hlavolamů nejsou (zcela záměrně) uvedena řešení. Případné dotazy, připomínky či žádosti 

o nápovědu posílejte na adresu hatamoto@post.cz. 

 

Přeji krásný a pokud možno bezproblémový zbytek života. 

 

 

 

Jan Felger 

mailto:hatamoto@post.cz
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SE ZÁPALKAMI 

Lopatka 

Přemísti dvě zápalky tak, aby smetí nebylo na lopatce. (Smetí zde představuje červený 

kroužek). 

 

 

Pět čtverců 

Přemísti 2 zápalky tak, abys dostal 4 stejně velké čtverce (o straně jedné zápalky).  

 

 

Netopýr 

Přemísti 3 zápalky, aby netopýr letěl hlavou dolů. 

  

Čtyři trojúhelníky 

Ze 6 zápalek sestav 4 rovnostranné trojúhelníky. 
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Čtyři trojúhelníky 2 

Přemísti 3 zápalky tak, abys získal 4 rovnostranné trojúhelníky. 

Přemísti 4 zápalky tak, abys získal 4 rovnostranné trojúhelníky. 

 

 

Marienbad – hra se zápalkami 

Hra pro dva hráče. V počáteční pozici jsou zápalky sestaveny podle obrázku, tedy do 4 řad. 

V první řadě je 7 zápalek, ve druhé 5, ve třetí 3 a v poslední řadě jedna zápalka.  

Hráči střídavě odebírají libovolný počet zápalek z kterékoli řady. (Při jednom tahu mohou 

odebírat zápalky pouze z jediné řady.) Hráč, který odebere poslední zápalku, prohrává. 
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ŠACHOVNICE A ČTVERCOVÉ SÍTĚ 

Osm dam 

Postav na šachovnici osm dam tak, aby se navzájem neohrožovaly. 

Pět dam 

Umísti na šachovnici pět dam tak, aby ohrožovaly všechna její políčka. 

Jízda jezdcem 

Z libovolného políčka šachovnice skákej jezdcem tak, aby prošel všemi políčky šachovnice. 

Počet pravoúhelníků 

Urči, kolik je na šachovnici čtverců. 

Urči, kolik je na šachovnici obdélníků. 

Vynálezce šachu 

Perský panovník slíbil vynálezci šachu odměnu, kterou si sám určí. Vynálezce řekl: stačí mi, 

když mi na každé políčko šachovnice dáš několik zrníček obilí, a to takto: na první políčko – 

jedno zrnko, na druhé – dvě zrnka, na třetí čtyři, na čtvrté osm atd. Kolik zrnek obilí musel 

perský šach dát vynálezci? 

Chodící krychle 

Na levé horní políčko šachovnice polož krychli tak, jak to ukázáno na obrázku. Krychle se 

musí dostat na pravé dolní políčko překlápěním přes hrany a to pouze směrem doprava a dolů. 

Překlápění doleva či nahoru není povolené. Jedna z možných cest je nakreslena na obrázku. 

Kolik celkem takových cest existuje? 
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Pentomino 

Pentomino je hra, jejíž hrací kostky jsou sestaveny vždy z 5 čtverečků. Všechny kostky 

Pentomina vidíš na obrázku. Sestroj z nich obdélníky o rozměrech 6x10, 5x12, 4x15 a 3x20 

čtverečků. (Jak se snadno přesvědčíš, všechny kostky Pentomina mají dohromady 60 

čtverečků). 

 

 

Sítě krychle 

Urči počet všech různých sítí krychle. Sítěmi krychle rozumíme 6 čtverců narýsovaných tak, 

aby se z nich po jejich vystřižení dala složit krychle. Čtverce se musí dotýkat stranou. 

Lucasovy hry 

Na pás pěti čtvercových polí polož dva bílé a dva černé kameny tak, jak je to znázorněno na 

obrázku. (Nemáš-li kameny, můžeš použít dva druhy mincí). Černé kameny se smějí 

pohybovat pouze doprava, bílé pouze doleva. Jsou povoleny dva druhy tahů: posun kamene 

na sousední prázdné pole nebo skok přes sousední kámen na prázdné pole za ním. Vyměň bílé 

a černé kameny za těchto pravidel pomocí co nejmenšího počtu tahů. Rekord: 8 tahů. 

 

 
 

Druhá Lucasova hra má stejná pravidla, ale liší se velikostí hrací plochy (a tedy i obtížností). 

Opět je tvým úkolem vyměnit bílé a černé kameny minimálním počtem tahů.Rekord: 15 tahů. 

 

 
 

Třetí hra: odděl bílé a černé kameny od sebe tak, aby černé byly vpravo, bílé vlevo. Musíš 

vzít vždy dva sousední kameny současně a přesunout je na prázdná pole. Přitom je od sebe 

nesmíš oddělit ani změnit jejich pořadí. Rekord: 3 tahy. 
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Viktoriánský hlavolam 

Pravidla jsou u první Lucasovy hry. Úkolem je vyměnit černé a bílé kameny co nejmenším 

počtem tahů. Černé kameny mohou jed doprava, bílé pouze doleva. Je povolen posun na 

prázdné políčko a skok přes jeden kámen. 

 

  

Solitér 

V tomto hlavolam můžete kámen posunout na prázdné sousední políčko, nebo přeskočit 

sousední kámen tak, že do prázdného políčka skočíte. Přeskočený kámen odeberete z desky. 

Posouvat kameny či skákat je možno ve všech 4 směrech (doleva-doprava, nahoru-dolů). 

Dokážete dosáhnout toho, aby na desce zůstal jediný kámen? 
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MAGICKÉ ČTVERCE 

Čtverec 3x3 

Do čtvercové sítě 3x3 vepiš čísla od 1 do 9 tak, aby ve všech řádcích, sloupcích i obou 

úhlopříčkách byl stejný součet. 

Čtverec 4x4 

Řeš obdobnou úlohu pro čtvercovou síť 4x4 polí a čísla od 1 do 16. 

Čtverec 5x5 

Řeš obdobnou úlohu pro čtvercovou síť 5x5 polí a čísla od 1 do 25. 

ALGEBROGRAMY 

Algebrogram je zápis, ve kterém jednotlivá písmena reprezentují číslice. Vaším úkolem je 

písmena nahradit čísly tak, aby všechny operace ve schématu platily. 

 

A + B = C 
.   .   - 

A + D = E 
─────────── 
F - B = E 

A . B = C 
+   +   : 

D - E = B 
─────────── 
F - D = A 

AB - C = C 
 :   :   - 

 C : D = B 
──────────── 
 B + B = E 

AB : CA =  A 

 +    +    + 

 D .  E = BE 
─────────────── 

FG + AG = HG 

ABC :  D = AE 

  -    .    + 
 FC +  B = FG 
──────────────── 
AAH - FB = IB 

ABC :  D = AE 

  -    .    + 
 CC +  E = FG 
──────────────── 
AHG - IC = BE 

ABC - DEA = FDD 

  :     -     + 
  G .  EA = ECH 
────────────────── 
 AI + DBB = DAI 

ABA :  CD =  EB 

  -    .      + 
 FA +  GE =  DD 
────────────────── 
HFI - BEF = CEE 

AB - BC =   D 

 .    .     . 
 E +  C =  BA 
──────────────── 
BFE - EC = EA 

AB + CD =   DE 

  .    .     . 

  B -  F     A 
───────────────── 
CGB - FH = CDG 

ABC - DDC =  EF 

  :     -     + 

  G .  DC = CHE 
────────────────── 
 AE + DFF = DAE 

ABC - BBD = EFB 

  :     -     + 

  G .  BD = HAI 
────────────────── 
 CJ + BFF = BCJ 

ABC :  BB =  DC 
  -     .     + 

 EC +  BB =  CF 
────────────────── 
DGF - BDB = BBC 

ABB - CDE = FFC 
  :     -     + 

  E .  CB = CGA 
────────────────── 
 HE + CHD = AFH 

ABCD :   BA =  EFG 
   -      .      + 

 GHF +  EJK =  FKJ 
───────────────────── 
DKEA - KBDK = EEKC 
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ČÍSELNÉ ŘETÍZKY 

Kříž 

Doplň do kroužků čísla od 1 do 5 tak, aby svislý i vodorovný součet byl stejný.  

 

 

Trojúhelník 

Doplň do kroužků čísla od 1 do 6 tak, aby součet na všech stranách trojúhelníka byl stejný. 

 

 

Čtverec 

Doplň do kroužků čísla od 1 do 8 tak, aby součet na všech stranách čtverce byl stejný.  
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RŮZNÉ 

Zajíci 

Běží zajíci jeden za druhým. Kolik jich je? 

Láhev a zátka 

Láhev se zátkou stojí dohromady korunu a deset haléřů. Láhev je o korunu dražší než zátka. 

Kolik stojí zátka? 

Indiáni 

Velký indián je otcem malého indiána, ale malý není synem velkého. Jak je to možné? 

Měňavka 

Ve sklenici je jedna měňavka. Každou sekundu se rozdělí na dvě. Přesně za hodinu je 

sklenice plná. Kdy bude plná z poloviny? 

Ořechy 

Jak rozdělíme tři ořechy mezi dva otce a dva syny, jestliže se ořechy nesmějí rozbít, tak, aby 

měl každý stejně? 

Ponožky 

V pokoji je tma a v zásuvce prádelníku je 24 červených a 24 modrých ponožek. Kolik 

nejméně ponožek musím vytáhnout, abych si byl jist, že budu mít alespoň 2 ponožky stejné 

barvy? 

Vdovec 

Může si muž vzít sestru své vdovy? 

Holub 

Střecha má sklon na sever a na jih. Přesně na její hřeben si sedne holub a snese vejce. Na 

kterou stranu spadne? 

Vlak 

Z Bostonu do New Yorku vyjede vlak. O hodinu později vyjede vlak z New Yorku do 

Bostonu. Oba vlaky jedou stejně rychle. Který vlak bude blíž k Bostonu, až se potkají? 

Mince 

Dvě mince dávají dohromady 3 Kč, i když jedna z nich není koruna. Co je to za mince? 

Židle 

Ke zdem čtvercové místnosti postavte 10 židlí tak, aby u každé stěny byl stejný počet židlí.  
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Vajíčka 

Jak změřit 9 minut, za které chcete uvařit vajíčka, pomocí 4 minutových a 7 minutových 

přesýpacích hodin? 

Doutnáky 

Máte dva doutnáky a krabičku sirek. Každý doutnák hoří celkem jednu hodinu. To ale 

neznamená, že polovina hoří půl hodiny. Vy máte změřit přesně tři čtvrtě hodiny. Jak? 

Sudy 

Za použití tří a pětilitrového sudu rozdělte obsah osmilitrového sudu na polovinu. (Nesmíte 

přijít o žádnou kapalinu.) Jak to uděláte?  

Žárovky 

Jsou dvě místnosti, rozdělené zdí a propojené dveřmi. V jedné místnosti jsou tři vypínače a ve 

druhé tři žárovky. Musíte zjistit, který vypínač patří ke které žárovce, přičemž dveřmi 

nemůžete koukat a když vejdete, už nesmíte zpátky. Jak to provedete?  

Tři krabičky 

Před vámi leží tři krabičky, z nichž jedna obsahuje dvě černé kuličky, jiná dvě bílé kuličky a 

poslední jednu bílou a druhou černou kuličku. Na víčkách krabiček jsou štítky s napsanými 

označeními: čč, bb a čb. Avšak označení neplatí, neboť víčka někdo přeházel, takže obsah 

každé krabičky je označen nesprávně. Z každé krabičky smíte vyjmout vždy jen jednu 

kuličku, aniž se podíváte dovnitř. Určete sestavu kuliček ve všech třech krabičkách.  

Devět koulí 

Mezi devíti stejně velkými koulemi je jedna, mající nižší váhu. Jak ji určíme, můžeme-li jen 

dvakrát použít rovnoramenné váhy?  

Devět váčků 

Máme deset pytlů s mincemi. Víme, že v jednom pytli jsou všechny mince falešné; každá 

z nich je o desetinu gramu lehčí než pravá. Známe přesnou váhu pravé mince a máme 

k dispozici dostatečně přesné digitální váhy. Jak zjistíme pomocí jediného vážení, v kterém 

pytli jsou falešné mince? 

Zlatý řetěz 

V hostinci se na týden ubytoval host, který neměl žádné peníze, pouze zlatý řetěz složený ze 

sedmi ok. Dohodl se s hostinským, že bude každý den platit jedním zlatým okem, ale smí 

poškodit jenom jedno oko. Jak může zaplatit každý den jedním okem, když smí jen jednou 

seknout do řetězu?  

Běh na lyžích 

Konají se závody v běhu na lyžích. Pokud závodník celou trať poběží rychlostí 10 km/h, 

přiběhne do cíle ve 13 hodin. Pokud běží rychlostí 15 km/h, doběhne v 11 hodin. Jakou 

rychlostí musí běžet, aby byl v cíli ve 12 hodin? 
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Body 

Spoj body na obrázku souvislou lomenou čarou (jedním tahem), která se smí skládat nejvýše 

ze 4 úseček. 

           

           

           

 

Spoj body na obrázku souvislou lomenou čarou (jedním tahem), která se smí skládat nejvýše 

z 6 úseček. 

 

                

                

                

                

Hlemýžď horolezec 

Hlemýžď leze na 10 metrů vysokou zeď. Ve dne vyleze 3 metry, v noci sklouzne o 2 metry 

zpátky. Za jak dlouho vyleze na zeď?  

Hlemýžď běžec 

Hlemýžď potřebuje půldruhé hodiny, aby obeplazil kruhovou závodní dráhu ve směru 

hodinových ručiček. Když se plazí v opačném směru, urazí tutéž dráhu za pouhých devadesát 

minut. Jak je to možné? 

Otec a syn 

Dívám se na čísi podobiznu. Nemám sourozence a otec muže na obrázku je syn mého otce. 

Kdo je na obrázku? 

Syn a otec 

Dívám se na čísi podobiznu. Nemám sourozence a syn muže na obrázku je syn mého otce. 

Kdo je na obrázku? 

Lovec medvědů 

Lovec je sto metrů na jih od medvěda. Ujde sto metrů na východ, pak se otočí k severu, 

vystřelí na sever a trefí toho medvěda. Jakou měl medvěd barvu? 

Letadlo 

Letadlo spadlo přesně na hranici mezi dvěma státy. Který z obou států dodá rakve na 

pozůstalé po obětech? 

Topinky 

Máte 3 chleby, které chcete opéci z obou stran. Jedna strana chleba se opéká 2 minuty, na 

pánev se vejdou jen dva chleby zároveň. Jak to uděláte, abyste opékali co nejkratší dobu? 

Kolik to bude minut a jaký zvolíte postup? 
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Prezervativy 

Dva muži a dvě ženy mají každý jinou pohlavní chorobu. K dispozici jsou dva prezervativy. 

Jak je použijí, aby každý muž souložil s každou ženou tak, aby se nikdo z nich nenakazil 

chorobou, kterou nemá? 

Čepičky 

Král měl tři rádce. Chtěl zjistit, který z nich je nejchytřejší, a tak je posadil do trojúhelníku, 

tak, aby každý rádce viděl na další dva. Zakryl jim oči a dal jim na hlavy 3 červené čepičky. 

Rádci vědí, že král má čepiček celkem 5, z toho 3 červené a 2 modré, ale nevědí, jakou mají 

na své hlavě. To mají právě odhalit. Po odkrytí očí všichni chvíli mlčí a pak nejchytřejší rádce 

vykřikne: „Mám na hlavě červenou čepičku!“ Jak na to přišel? 
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