
13 Křižování řetězové
Křižování je základní prvek každé křížovkové úlohy (články 14, 15). Řetězo-
vé křižování - alespoň jeden znak předcházejícího výrazu se shoduje ve spo-
lečném políčku s nejméně jedním znakem výrazu následujícího. Tento spo-
lečný znak (znaky) se ohraničuje silnými linkami. Absence silné linky se uplat-
ní v případech, když by mohlo dojít k určité nejednoznačnosti, špatné srozu-

mitelnosti ap. (pdf 21/7; 26/1; 44/3). V případě úplného křižování (křižování
v minimálně dvou různých směrech) vznikne uzlové políčko. V úloze 5 tvoří
uzlové políčko tři silné linky (vpisovaní ve třech různých směrech).
Vícenásobné uzlové políčko může mít různou podobu. Běžně se však v kří-
žovkových úlohách nevyskytuje. 

Řešení: Engels, sbohem; přilba, azbuka;
Dobrev, vrchlík; klouče, export; renonc, cir-
kus - gibon hulok.

Jeden z největších a nejchlupatějších
opic patřících do skupiny vývojově
nejvyšších primátů.
ŠESTIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ
DOPLŇOVAČKA                              
VODOROVNĚ: 1. Německý filozof a ekonom
(Friedrich, 1820 až 1895) + pozdrav na roz-
loučenou. - 2. Helma + ruská abeceda. - 3.
Bulharský zápasník (OH 1960) + část kulové
plochy nad sečnou rovinou. - 4. Chlapeček +
opak importu. - 5. Chyba při hře v karty + zá-
bavní podnik kde vystupují artisté. 
Pomůcka (shluky, z kterých jsou složeny vpi-
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O HBývalý československý re-
prezentant v řeckořímském
zápase, trenér a sportovní
funkcionář (Vítězslav, vítěz
OH 1972).
PÍSMENNÁ POLOŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA 
VODOROVNĚ: A. Obdivovatel všeho módní-
ho; návrat do atmosféry. - B. Hora Jičínské
pahorkatiny (321 m); středověké mučidlo. -
C. Karpatský seník; opalek. - D. Obilí; Indián.
- E. Odebrati; látka rozpouštějící buňky. - F.
Metropole Itálie; zasnoubení (básnicky);
mužské jméno. - G. Domácky Izabela; tajen-
ka; onen svět (zastarale). - H. Lovecký nůž;
poloha těla v józe. - I. Avivážní přípravek;
poklid.  
SVISLE: 1. Číslovka; kypěti. - 2. Malý šroubo-
vitý vrták do dřeva. - 3. Sídlo v Krušných ho-
rách známé dřívější těžbou rud olova; hmo-
ta. - 4. Baret jako odznak hodnosti; rozmíš-
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Řešení: Svisle - Sto, vříti; nebozízek; Oloví, masa;
biret, svár; bo, osinák; KH, halucha; slapy, Bass;
náraz, onam; odečítání; sak, novar - Vácha.

Český spisovatel, intelektuál, novinář, dra-
matik a překladatel
PĚTIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ 
CYLINDRICKÁ KŘÍŽOVKA                     
LOMENĚ ZLEVA VPRAVO: 1. Ouklej pruho-
vaná; tenisové dvorce. - 2. Obsah prvků v
hornině; domácí zvíře. - 3. Zlato; dívčí jmé-
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Řešení: Svisle - Čarek, křesy; korek, kurta; alarm,
močka; purus, sirka; tramp, porta; brouk, karty;
plesa, Alena; filek, kerka; balet, trysk - Čapek.
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Chráněný brouk
ŠESTIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ 
ČESKO-NĚMECKÁ DOPLŇOVAČKA        
SVISLE (vždy dva výrazy - česky a německy):

2

Pomůcka (výčet prvních tří písmen každého řetěz-
ce): HLÍ, HŘE, KAP, KON, LAC, PEK, PLA, POK, SOU. 
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Ariana

Řešení: Svisle - Poklad, Ladung; platan, Tannen;
kaplan, Lanzen; soubor, Borste; laceta, Etappe;
hlísti, Stiere; kondor, Dornen; hřeben, Bengel; pe-
kari, Ariane - kapucínek.

Malý noční stromový hlodavec
PÍSMENNÁ POLOŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA   
VODOROVNĚ: 1. Domácky Aranka. - 2.
Symbol husitství; dlouhý tatarský kabát. - 3.
Adoptivní péče (zkratka); žár; polský fejeto-
nista. - 4. Podnik v Bratislavě. - 5. Domácky
Tadeáš.
ZLEVA VPRAVO: 2. Pohřební hostina. - 3.
Sarmat. - 4. Zradidlo (v myslivectví); cito-
slovce označující píchnutí; slůvko pohrdání. -
5. Náš bývalý hokejový reprezentant; výbě-
žek ke konci se zužující. - 6. SPZ Prahy; žen-
ské jméno.
ZPRAVA VLEVO: 6. Šňůrami zdobený vojen-
ský kabát; fejchoa (rostlina). - 7. Dotažek;
dřevěný sloupek v konírně. - 8. Značka hliní-
ku; Moravan; stanoviště karavan. - 9.
Nepatrné množství. - 10. Tím způsobem. 
Pomůcka: 3: Lam. - 6. Aka.
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no. - 4. Anglicky „prámy“; odrůda. - 5.
Hlupák; skupina osob se společným zájmem.
- 6. Výboj v ovzduší; javory. - 7. Pokojová
rostlina; letadélka. - 8. Domácky Rafael;
podlý člověk. - 9. Pokrývka hlavy; hřmot.  
SVISLE: 1. Český spisovatel (Jan); záseky na
mlecí ploše mlýnského kamene. - 2. Materi-
ál na zátky; kratší cestovní klerika (zastara-
le). - 3. Poplach; tekutina na dně dýmky. - 4.
Latinsky „čistý“; zápalka. - 5. Táborník; le-
movka. - 6. Majka; taroky. - 7. Horská jezera;
starší český film. - 8. Karetní svršek; minerál-
ní voda z pramene sv. Josefa v Kersku (míst-
ní název). - 9. Umělecký tanec; chod koně. 
Pomůcka: 4. Purus.

ka. - 5. Nářeční spojka; africký a indický di-
kobraz. - 6. SPZ Kutné Hory; ve stojatých vo-
dách rostoucí statná bylina s drobnými bílý-
mi květy v okolících. - 7. Peřeje; český spiso-
vatel (Eduard, 1888 až 1946). - 8. Úder; na
ono místo. - 9. Matematická operace. - 10.
Rybářská síť; patice elektronek. 
Pomůcka: 10. Novar.

Řešení: Vodorovně - Arana, oka; kalich, chalát;
AP, pal, Lam; Liko; Tad - plch.

Všimněte si, že v každé řetězové úloze se tato  skuteč-
nost objeví v nadpisu. V případě, že do řetězového kři-
žování nejsou zapojeny všechny vpisované výrazy, ozna-
čuje se pak takováto úloha jako polořetězová. Nepo-
vinný je údaj „šestipísmenná“ (úloha 1 a 2), podobně
„pětipísmenná“ (úloha 3), ale snad i „cylindrická“, pro-
tože je to z podoby obrazce a legendy zřejmé. 

sované výrazy): AZB, CIR, DOB, ELS, ENG,
EXP, HEM, KLO, KUS, LBA, LÍK, ONC, ORT,
PŘI, REN, REV, SBO, UČE, UKA, VRCH. 


