
Úvodní slovo - křížovkové úlohy ke stažení (v pdf)
(Poslední zápis 1. 2. 2022)

„Ke stažení“ (podle křížovkového prvku): 

PÍSMENO (stavební kámen pro sestavení vpiso-
vaného znaku a následně vpisovaného výrazu)
Vpisovaný znak: 
Písmeno - pdf 06; 75 aj.
Slabika - pdf 26; 75 aj.
Shluk - pdf 40; 75 aj.
Slovo - pdf 41
Výraz (slovo vč. značek a zkratek) - pdf 42
Obrázkový znak - pdf 43 aj.
Střídání znaků - pdf 20/1; 27 aj.

POLÍČKO (stavební kámen pro sestavení obrazce)
Základní - pdf 46/1 až 4; 63 aj. 
Mozaikové - pdf 14/2; 64 aj.
Vícenásobné - pdf 1/1,2,3,5; 65 aj. 
Volné - pdf 66 aj.
Středové - pdf 67 aj. 
Obrazec:
Obrys (polodokreslovka) - pdf 50
Síťka - pdf 46 aj.
Rozdělovací značka - pdf 01 
Bez rozdělovacích značek - pdf 21
Figurálnost - pdf 18; 32
Střídání políček - pdf 28

Typ křižování:
Řetězové - pdf 13; 35; 44; 51 aj. 
Skupinové - pdf 08
Křížovkové úlohy (úplné a neúplné křižování) - pdf 36
Doplňovačka (neúplné) - pdf 09; 23; 33;34; 75 až 92 
Vícesměrka (neúplné) - pdf 03; 10; 11; 16; 17 aj.
Cylindrická úloha - pdf 14/2 aj.

Směr vpisování:
Jeden směr - pdf 07; 10 aj. 
Dva směry - pdf 14; 16 aj.
Tři směry - pdf 15; 17 aj.
Buňkovitý - pdf 22; 49; 71 aj. 
Kruhovitý - pdf 14/2; 15/4 aj.
Lomený - pdf 11; 12/5; 24 aj. 
Obloukovitý - pdf 19 aj.
Odrazový - pdf 44/4; 80
Paprskovitý - pdf 12/1; 15/4; 51/5; 62/4 aj. 
Různé směry - pdf 29
Řetízkovitý a meandrovitý - pdf 44/1,2; 73 aj. 
Sestupný - pdf 45/4; 56/3 aj.
Spirálovitý - pdf 56/4 a 5; 72 aj.
Šikmý - pdf 15/1,2,3; 18; 54 aj. 
Úhlopříčný - pdf 01/6; 56/1 a 2; 74 aj. 
Vlnkovitý - pdf 16/2; 56/6 aj.

Legenda:
Cizojazyčná - pdf 60
Číselná - pdf 05; 61
Číslovaná (polodokreslovka) - pdf 55
Hádanková - pdf 04
Jednoslovná - pdf 57
Obrázková - pdf 52 aj.
Sdružená - pdf 52; 58 aj. 
Vepsaná - pdf 62 aj.
Výplňková - pdf 14/1; 37; 39; 53 aj. 
Zpřeházená - pdf 59
Pomůcka (vybíračka) - pdf 02
Různé typy - pdf 30 aj.

Tajenka:
Neskrytá (v nelegendovaném směru) - pdf 38
Skrytá (k přečtení vyžaduje jistý „klíč“) - pdf 68

Zadání (nadpis + obrazec + legenda):
Křižování řetězové - pdf 44
Křížovkové prvky - pdf 20; 27 až 31; 69 aj. 
Nadpis (předpona POLO-) - pdf 25; 45 aj.
Obrazec (síťka, políčko) - pdf 46
Obrazec (rozdělovací značky) - pdf 47
Obrazec (obrys) - pdf 48
Obtížnost - pdf 33
Směr vpisování (buňkovitý) - pdf 49

Mým hlavním předmětem zájmu je popsat dosavadní téměř
stoletou historii „křížovkaření“ a hledat optimální podobu kří-
žovkových úloh, které jsou předkládány široké luštitelské ve-
řejnosti (článek 2). 
Křížovka (obecně křížovková úloha) je obrazcová luštitelská úloha
založená na křižování výrazů vpisovaných podle legendy do ob-
razce. Po úplném a správném vyplnění dospějeme k tajence.
Důležité je jistě konstatovat, že křížovkáři v téměř stoleté historii
posunuli tuto duševní zábavu na takovou úroveň, která nemá
srovnání ani v celosvětovém měřítku. Celého dění (vývoje tvorby
křížovkářských úloh i vývoje naší mateřštiny v křížovkářském svě-
tě) jsem se průběžně zúčastňoval, takže vím, jak se vše postupně
vyvíjelo a jak všechno prakticky funguje. 
Při uplatnění nového pojetí (náhledu na křížovkové úlohy) jsou
pak bezpředmětné všechny dříve uveřejňované různé kurzy, kří-
žovkářské školy ap., které luštitel vlastně nepotřebuje. Jak ukazují
příklady k luštění, nepotřebuje ani jakýkoliv nový typ křížovkové
úlohy žádný návod na luštění. Stačí k tomu v zadání (nadpis, le-
genda, obrazec) křížovkové úlohy uvádět jen potřebné údaje po-
třebné k zdolání předkládané úlohy, která je složena z různých
křížovkových prvků.
Křížovková úloha je jen jedna - podoba zadání (jednoznačný nad-
pis, pojmenování odstavců legendy odvozený od směru vpisování
a správně „očíslovaný“ obrazec) závisí na tom, jaké křížovkové
prvky byly při tvorbě použity.    
První křížovka spatřila světlo světa kolem roku 1925. Pro popis
vývoje tvorby křížovkářských úloh je důležitý rok 1949. To vyšlo
první číslo odborného měsíčníku Hádanka a křížovka (HaK, po-
zději KaH a Panorama křížovek – vydavatelství Novum). K celé
retrospekivě tvorby posloužily i publikace Josefa Vinárka (článek
46) a další odborná periodika – Křížovka (Casa), Sfinga, Luští ce-
lá rodina a Kros (brněnská Kira), Křen a Luštěnka (královéhradec-
ké vydavatelství). 
Při mapování vývoje české křížovky nalezneme v historii konkrét-
ní křížovkové úlohy, na kterých lze sledovat postupný rozvoj této
duševní záliby – hraní si se slovy naší mateřštiny. Samozřejmě,
že se luštitel mohl průběžně seznamovat jen s těmi úlohami, které
byly prostřednictvím nějakého vydavatele zveřejněny. V období od
vydání prvního čísla HaK v roce 1949 do roku 1990 byla publikač-
ní činnost silně ovlivňována tehdejším režimem. Po sametové re-
voluci se vyrojilo nespočet titulů, které se věnují křížovkovým úlo-
hám, některé již zanikly, objevují se zase nové. Reakci svazu na
tuto novou situaci uvádím v plném znění v článku 01 - Prohlášení
SČHAK a redakční rady KaH.
Křížovka se řadí mezi publicistické žánry. Autoři křížovkových úloh
se nemohou řídit žádnými předem stanovenými pravidly, podobně
jako spisovatelé nemají předepsáno, co a jak mají psát, malíři co
a čím mají malovat, sochaři pak, z čeho mají vytvořit sochu atd.
Vše závisí na nápaditosti autora příslušného díla. Předem stano-
vená, taxativně vyjmenovaná pravidla jedině možné správné tvor-
by, jsou tedy (a to nejen pro křížovky) nemyslitelné. V každé lid-
ské činnosti nalezneme různé aspekty, ať se jedná o aktivitu umě-
leckou, volnočasovou či ekonomickou. Lidé, kteří mají společný
zájem, se obvykle sdružují, vytvářejí různé asociace či svazy.
Vedle Svazu obchodu a cestovního ruchu aj., je to i Svaz spiso-
vatelů aj., ale i Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK,
od roku 2017 Český svaz hádankářů a křížovkářů – ČSHAK). 
Činnost redakčního sboru a později svazu je nezastupitelná. Ve
spolupráci se zájmovými kroužky se v některých městech (článek
67) konají pravidelně řešitelské přebory, svaz organizuje i kores-
pondenční soutěže a jiné akce. Byly zřízený odborné komise (ne-
jen pro křížovky ale i pro slovní hádanky a logické úlohy), pro ře-
šitelské soutěže byl sepsán Přeborový řád, pro získání výkonnost-
ní třídy ve všech třech kategoriích (podobně jako například v ša-
chu), které jsou pod křídly svazu, Kvalifikační řád a v neposlední
řadě i Směrnice pro tvorbu českých křížovek. Největší rozmach
činnosti svazu nastal začátkem 70. let minulého století, kdy měl
svaz kolem 2 tisíc členů. Po sametové revoluci již není zazname-
náván větší příliv nových členů (lidem se otevřela zřejmě cesta
pro jiné aktivity) a díky úbytku členů dříve narozených klesl počet
členů svazu zhruba na 4 stovky. Veškerá svazová činnost je jeho
záležitostí, a to včetně Směrnic pro tvorbu českých křížovek – vše
je v současnosti určeno pro asi 400 členů, kteří by se měli svazo-
vými materiály řídit. 
Nechci odhadovat, kolik lidí se někdy pustí do luštění nějaké kří-
žovkové úlohy, rozhodně je jich však mnohonásobně víc než čle-
nů svazu. Vždyť už každý školák se setkává ve svých učebních
materiálech s křížovkovými úlohami, i když některé předkládané
úlohy nelze zařadit ani mezi doplňovačky (úlohy s neúplným kři-
žováním), protože nesplňují podmínku, že se každý vpisovaný vý-
raz musí křižovat minimálně ve dvou znacích s dalšími výrazy.
Takové úlohy zařazuji mezi tzv. luštitelské hříčky a nejsou před-
mětem mého zájmu na tomto webu. A právě pro tuto velmi počet-
nou skupinu lidí (širokou luštitelskou veřejnost) jsou určeny tyto
webové stránky. 
Svazovou normu pro tvorbu křížovek nelze pro stručnou a srozu-
mitelnou podobu Zásad pro tvorbu použít. Bohužel je vysoce od-
borná, obsahuje taxativní výčty jedině správné tvorby, lpí na pře-
konaném starém třídění úloh z roku 1954 a tehdejší odborné ter-
minologii (článek 42). Nesystematičnost lze sledovat v nadpisu a
pojmenování odstavců legendy. Úlohy, které nejsou v souladu se
svazovou normou jsou pak chybné. Přitom, jak ukazují příklady k
luštění v pdf, se takové úlohy již desítky let v různých titulech ob-
jevují (například obrázkový znak svazová norma vůbec neuvádí). 
Při konfrontaci starého a nového pohledu na křížovkové úlohy je
vhodné uvést nějaké příklady. Podoba normy pro tvorbu českých
křížovek je věcí svazu. Uplatnit ji v celé společnosti, jak je možné
vysledovat v různých tiskovinách, na internetu či na televizní ob-
razovce, není možné. Podobné je to i s naší mateřštinou, která je
nepostradatelnou součástí naší ušlechtilé duševní zábavy. Ústav
pro jazyk český (ÚJČ) je kodifikační autoritou a regulátorem spi-
sovné češtiny, v podstatě je na úrovni zákona. Jak vše ovlivňuje
byznys, kam jsou zapojeni i politici, ukazuje například krize kolem
Pravidel českého pravopisu v roce 1993 (články 6 a 25). A to ne-
mluvím o nevyřešeném problému v psaní antických jmen. 
Předpoklad, že již několikrát zveřejněné úlohy nepotřebují v
zadání vše uvádět, je zcela mylný.    

Regulativní část křížovkářské normy z roku 2019 mj. uvádí:
„Předkládá-li se křížovka souměrná, písmenná, standardní, nor-
mální a s obrazcem, pak není třeba tyto údaje v zadání uvádět.“ I
kdyby se řadový luštitel k této informaci dostal, stejně mu to ne-
pomůže. Přesný význam adjektiv „standardní“ a „normální“ zná
jen hrstka profesionálních křížovkářů. Vždyť se s nimi řadový luš-
titel ani setkat nemůže, protože se samozřejmě v zadání křížov-
kových úloh ani nevyskytují - je to jen problematika třídění úloh.
Tzv. „zkrácené zadání“ jde ještě dál. Předkládány jsou i doplňo-
vačky (podobná úloha je v pdf 23/1), které neobsahují nadpis ani
jakékoliv pojmenování legendy (jsou uvedena jen slova seřazená
abecedně podle délky); není uvedeno ani „LEGENDA:“, což ně-
které úlohy uvádějí, ale to je stejně zcela mimo mísu – to je stej-
ně nic neříkající, stejně jako kdybychom k obrazci připojili pojme-
nování „OBRAZEC:“ Že se jedná o úlohu vyplňovací, se samo-
zřejmě ze zadání nedozvíme. Navíc je tato úloha pro drtivou vět-
šinu luštitelů těžce řešitelná (zvláště pokud je stejně dlouhých vý-
razů větší počet – pomoci může při luštění snad využití tajenky
uváděné u nesoutěžních úloh. 
Neakceptování skutečnosti, že každý směr vpisování má vždy
dvě možnosti (smysly) zápisu.
Například vodorovný – zleva vpravo a zprava vlevo (pdf 7/3), spi-
rálovitý – do středu a ze středu (pdf 7/4), buňkovitý – ve směru a
proti směru chodu hodinových ručiček (pdf 71/5). To se týká pře-
devším vícesměrky, kde se nerozlišují pojmy směr a smysl zápi-
su. Pak se chybně natavený název „osmisměrka“ (pdf 03) ve sva-
zových materiálech táhne do dneška. Správné pojmenování je
„čtyřsměrka - čtyři směry vpisovaní (vodorovný, svislý a dva úh-
lopříčné). Že se ve vícesměrce využívají v každém směru vpiso-
vání vždy oba smysly zápisu, je jiná záležitost – to je jeden z
hlavních principů této úlohy. 
Směr buňkovitý znají luštitelé od roku 1950 (HaK číslo 8). V roce
1953 byla tato úloha předložena i s návodem na luštění: 
„Jednotlivé buňky tvoří vždy šest políček kolem políčka silně ohra-
ničeného a očíslovaného. Do každého z šesti políček se vpisuje
jedna hláska, začíná se vždy v políčku označeném šipkou a po-
kračuje ve směru otáčení hodinových ručiček. Písmenka tajenky
jsou jen v políčkách nejhořejších a nejspodnějších, ovšem ne ve
všech a ne pravidelně rozdělena“. (Obrazec byl sestaven z šestiú-
helníkových políček - tzv. včelí plástev).
Pozn.: Většina „buňkovek“ tehdy byla bez tajenky. Za povšimnutí
v návodu stojí vedle sebe termíny „hláska“ a „písmeno“, skrytá
nesystematicky umístěná tajenka a šipka udávající smysl zápisu. 
Nesrovnalosti ve svazové normě mají různý charakter, mnohdy
vyplývají z trvání na překonaném třídění a starém popisu křížov-
kových úloh. Například řetězovka má svá pravidla (samozřejmě,
že řadový luštitel je nemá), správně to má být polořetězovka, pro-
tože do řetězení nejsou zapojeny všechny vpisované výrazy.
Za zmínku stojí i ignorování nových křížovkových prvků, například
obrázkového znaku a jeho střídání s dalšími vpisovanými znaky, i
když se s ním luštitelé setkávají od sametové revoluce.  
Opuštěno je staré třídění křížovkových úloh z roku 1954 a z první
obsáhlejší normy (1980) členění na druh křížovky - použitý vpi-
sovaný znak, typ křížovky - použitý směr vpisování a forma kří-
žovky - použitá podoba obrazce. Tím odpadnou všechny dříve
zavedené odrůdy a vyřešeny jsou i další nesrovnalosti svazové
normy. 
Stěžejním krokem asi je pro nové třídění křížovkových úloh - čle-
nění podle typu křižování: křížovka (úplné křižování), doplňovač-
ka (včetně vícesměrky, neúplné křižování) a křížovková úloha
(kombinace obou typů křižování). Použitý typ křižování (křížovka,
doplňovačka či křížovková úloha) se uvádí vždy v nadpisu před-
kládané křížovkové úlohy.
Články týkající se konkrétného křížovkové prvku jsou vždy uvede-
ny v záhlaví stran v kapitole webu „ke stažení“.
Kapitola mého webu „Blog“ popisuje v článcích od roku 2017 vý-
voj tvorby křížovkových úloh od zveřejnění první doplňovačky ko-
lem roku 1900 přes první křížovku (1925) až do současnosti. 
První třídění křížovkových úloh z roku 1954 uvádí článek 42, a
následují články 46, 47, 65 a 66, které se této problematiky týkají.
První pravidla pro tvorbu jsou z roku 1962 (článek 21).
V kapitole webu „Ke stažení“ jsou pak uváděné křížovkové úlo-
hy, které jsou zasazeny do nového pojetí - skládání úloh z křížov-
kových prvků (druh vpisovaného znaku, směr vpisování, typ křižo-
vání, typ legendy, typ tajenky, obrazec - typ síťky, políčka a rozdě-
lovací značky), kde jsou základními stavebními kameny:
PÍSMENO (pro sestavení vpisovaného znaku a následně vpisova-
ného výrazu), a POLÍČKO (pro sestavení obrazce). Každá kdysi
otištěná křížovková úloha se dá převést do nového pojetí (týká se
to především nadpisu, pojmenování odstavců legendy a „očíslová-
ní“ obrazce). Svaz se chlubí, jak velké množství různých typů kří-
žovkových úloh má ve svém repertoáru. Přitom je to silný zápor
ve vztahu k řadovému luštiteli. Křížovková úloha je jen jedna (slo-
žená z rúzných křížovkových prvků), jen stačí v zadání uvádět po-
třebné údaje k zdolání předkládané úlohy (články 20 a 40).
Jednotlivé strany „ke stažení“ jsou řazeny podle data vzniku (uve-
dení na web). Do již jednou zveřejněných podob jednotlivých
stran nezasahuji - luštitel tak může sledovat vývoj v této oblíbené
zábavě - vyplňovaní políček písmeny podle legendy a získání ta-
jenky. Jedná se totiž o nikdy nekončící proces. Opravovány jsou
jen jakékoliv případné nesrovnalosti (zjevné překlepy, chyby).
Od roku 2022 jsou nové strany zveřejňovány vždy po dvou měsí-
cích (včetně článků blogu). 
Na závěr chci zopakovat, že hledám optimální podobu křížov-
kových úloh, která je přístupná široké luštitelské veřejnosti
(vše je otevřené pro zařazení nových skutečností ve vývoji - jedná
se o nikdy nekončící proces). Dodávám, že nový pohled na tvor-
bu křížovek nebyl nikdy odborně ani věcně napaden ani nikde ne-
říkám, že je ten jedině správný. 
Podoba všech svazových verzí norem pro tvorbu posloužila tomu-
to hledání.
Není mým záměrem posuzovat celou křížovkářskou problematiku
ani byznys, který je s tím spojen či přistup jednotlivců, kteří to mo-
hou ovlivňovat (vydavatelé). Příměr lze nalézt u některých politiků,
kteří trvají z různých důvodů na svém, i když celé okolí vidí realitu
zcela jinak...


