
15 Směr vpisování - tři směry
Základní prvky předkládané křížovkové úlohy: nadpis, legenda a obrazec. 
Směr vpisování (článek 10) je základem pro nadpis příslušného odstavce le-
gendy. Každý směr vpisování má vždy dvě možnosti zápisu (například vodorov-
ný směr: zleva vpravo a zprava vlevo - kladný a záporný smysl zápisu). Autor
tedy může v každém použitém směru vpisování využít jeden „smysl“ zápisu ne-

bo obě možnosti zápisu (především vícesměrky).
Tři směry vpisování jsou charakteristické pro síťku trojúhelníkovou, šestiúhel-
níkovou či kosodélníkovou („schodišťovou“, každé políčko má však jen dvojí kři-
žování). Vyloučeny nejsou různé kombinace (například úloha 4 - buňkovitě, pa-
prskovitě a kruhovitě). 

Řešení: Vodorovně - Aminy, Ena; kolek,
Kodak; IV, val, lat; taro; maz - vlk.
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Psí plemeno
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                         
VODOROVNĚ: 1. Noční zábavní podnik. - 2.
Liberecký podnik; jugoslávské víno. - 3. Šíje;
vykleštěný beran (oblastně); filmová hvězda.
- 4. Obchod; odborný název dropa; meziná-
rodní řeč. - 5. Stékání; velké dveře. - 6.
Nejsušší poušť na Zemi (na severu Chile).  
ZLEVA VPRAVO: 4. Jakost. - 5. Příkrý břeh;
zahnutý kovový hřeb. - 6. Částečka hmoty;
nádoba k vážení vody z otevřených studní;
domácky Orest. - 7. Tím způsobem; žert;
vzdálenost vysázených rostlin v řádku. - 8.
Sladkovodní ryba; Evropan. - 9. Zápasník s
býky, který udolaného býka nakonec zabíjí.  
Pomůcka: 4. Otis.
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Psovití (Canidae)
jsou většinou masožravci, případně všežrav-
ci z řádu šelem. Mají štíhlé (viz tajenku) s
mohutným hrudníkem.
SHLUKOVÁ KŘÍŽOVKA                          
ZLEVA VPRAVO: 1. Žena. - 2. Navždy. - 3.
Slovensky „lípa“; lakýrníci. - 4. Římský filo-
zof, básník, prozaik a politik; námět; metro-
pole Peru. - 5. Vysévané do země; slovensky
„rána“; řídce „tatínek“. - 6. Zastavení se na
pohovor (nářečně); zastarale „zadem“. - 8.
Odstrojování. - 10. Opět (slovensky).  
SVISLE: 6. Odborné pojmenování byliny se-
sel; rukavičkářská useň. - 7. Přitom (řídce);
titěrní. - 8. Černobílý lesní pták; onen svět.
- 9. Tajenka. - 10. Medikamenty; ženské
jméno hebrejského původu. - 11. Vetovati;
tropické ovoce. - 12. Saním vlastní; generá-
tory na stejnosměrný proud. 
Pomůcka: 6. Zastalky. - 7. Zaté.
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Zástupce psovitých šelem
PÍSMENNÁ POLOŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA 
VODOROVNĚ: 1. Dusíkaté látky odvozené
od amoniaku; španělská exkrálovna. - 2.
Cenina; značka fotoaparátu. - 3. Římská čtyř-
ka; násep; lotyšské platidlo. - 4. Hlíza koloká-
sie jedlé. - 5. Hmota vylučovaná zvláštními
žlázami.
ZLEVA VPRAVO: 2. Tázací příslovce. - 3.
Chlapecké jméno. - 4. Mezinárodní železnič-
ní tarif (francouzská zkratka); slovensky
„věk“; zkratka státu Kentucky. - 5. Druh sibiř-
ského jelena; tkanina na pánské obleky. - 6.
Žárovky plněné dusíkem firmy Osram; nápor
choroby.  
ZPRAVA VLEVO: 6. Italská houslařská rodina;
nástrahy. - 7. Jeřáb popelavý; sídlo na
Kolínsku. - 8. Značka hliníku; hlt; pokynutí. -
9. Slovensky „tudy“. - 10. Čínská válečná loď.
Pomůcka: 4. TIV. - 10. Kan.
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PAPRSKOVITĚ ZE STŘEDU:

KRUHOVITĚ (řetězově): 
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Značky slovenských piv
ŠESTIPÍSMENNÁ POLOŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA                    
BUŇKOVITĚ: 1. Účelové spojení dvou politických stran. - 2. Řídce
„mrskání“. - 3. Lilkovitá rostlina (skopolie). - 4. Oblá taška na krytiny
v podobě písmene S. - 5. Ženské jméno. - 6. Slovensky „dvořan“.
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Pomůcka (shluky, z kterých jsou složeny vpisované výrazy): ADA, AMA, ANC, AND,
AVA, DEM, DEO, DVO, ELO, ESO, ISK, KAK, KAN, KAT, KIT, KLA, KOT, KUR, KYA, LEN,
MRA, MRS, NIT, OBT, ODA, OSA, OST, PAB, PRI, RAN, REA, SKA, TAN, TEK, TRN, VKA.

(slangově) (v esperantu)
Kurt

(domácky)

(portugalsky) 3. 10.
? 26. 9.

Tato trojúhelníková síťka byla používaná pro
křížovky, ve kterých má každé políčko tři
možnosti ke správnému vyplnění (tři legen-
dy) již před více jak sedmdesáti lety.  Samo-
zřejmě, že jde o náročnější tvorbu, a proto se
tyto úlohy objevují méně často. 

Řešení: Vodorovně: Tabarin; Likov, opol;
vaz, skop, star; krám, Otis, ido; stok, vrata;
Atakama - mops.

Řešení: Svisle - Seseli, napa; zaté, nepatrní; straka,
nava; svalnaté tělo; léky, Tamara; zakázati, liči; sa-
ní, dynama.

Trojúhelníková síťka může být využita i pro
křížovky, ve kterých má každé políčko dvě
možnosti ke správnému vyplnění (dvě legen-
dy - „klasické“ křižování ve dvou směrech
vpisování jako u čtyřúhelníkové síťky - vodo-
rovně a svisle). Podobně je tomu tak i u síť-
ky šestiúhelníkové - úloha 3. 

U síťky trojúhelníkové a šestiúhelníkové mů-
že být ke dvěma šikmým směrům využit buď
směr vodorovný či svislý (pootočení síťky o
90°). 

Řešení:Buňkovitě - Tandem, mrskot, pablen, esovka, Priska, dvoran. -
Paprskovitě: Katoda, klamra, kitelo, Kurtek, kyanit, Kanada. - Kruhovitě -
Ancosa, Amadeo, obtisk, kakost, Trnava, Andrea - Topvar,Tatran.
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