
18 Obrazec - figurálnost 1
Řešení:Zleva vpravo - 1. Aj. - 2. Oktet. - 3. Adler, Tal. - 4. Inkar, kaput, ta. - 5. ?. - 6. AAA, taro, monté, OO, aleje. - 7. Nunva, Tb, lat, NL, pr-
vé, bolid. - 8. Ceta, Cash, Nova, vité, kari, jo. - 9. Ženiti se, trikové, podymovat. - 10. Včelínek, Otis, tula, mik, Annan, rám. - 11. Váhat, ?,
psář, drap, steak, tolar. - 12. VP, kat, Rey, škop, Prima, los, oppidum. - 13. Kim, Alarod, skat, AAC, vakuovat. - 14. Konat, lep, pitec, vr, SLA.
- 15. Lot, LP, eura, Rais. - 16. Octovina. - 17. Balotina, stud. - 18. Budit, padnout. - 19. Br, nar, esa, Rada. - 20. Nad, Neckar. - 21. Nepil, lim.
- 22. Til, LM - Chrám svatého Ducha; Bílá věž; radnice; sloup Panny Marie. 

Podoba zadání předkládané křížovkové úlohy poskytuje luštiteli kromě nad-
pisu hlavně obrazec a legendu (pojmenování odstavců legendy je odvozen
od použitého směru vpisování). Otištěná podoba obrazce a legendy jedno-
značně vše určuje a nevyžaduje to bližší popis v nadpisu. V tomto případě

nutno doplnit chybějící rozdělovací linky (uvedeno v podnadpisu křížovkové
úlohy). Informace v nadpisu platí vždy pro celou úlohu a neuvádíme v něm
to, co vyplývá z otištěné podoby (tedy, že se jedná o „šikmou figurální polo-
mozaikovou křížovku“). 

PÍSMENNÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA 
Nutno doplnit zbývající rozdělovací linky.
Výrazy označené třemi otazníky se vztahují k heslu.
ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Citoslovce podivení. – 2.
Skladba pro osm hlasů. – 3. Německy „orel“; šacho-
vý exmistr světa. – 4. Zařízení k zjišťování trhlin v ko-
vech; zničený; ukazovací zájmeno ženského rodu. –
5. ???. – 6. Zkratka Amatérské atletické asociace;
rostlina kolokázie; roční úhoř; označení kvalitní mou-
ky; cesty vroubené po obou stranách řadou stromů.
– 7. Vykleštěná sviňka; značka terbia; lotyšské platid-
lo; MPZ Nizozemí; řadová číslovka; velmi jasný me-
teor. – 8. Lesklý kovový plíšek jako ozdůbka (řídce);
americký zpěvák; naše televizní stanice; pletené;
mletá směs koření palčivé chuti; hovorový souhlas.
– 9. Vstupovati do manželství; natočené s použitím

1 vozidla. – 18. MPZ Polska; prkenné stropy (nářeč-
ně); pysk; opak dál. – 19. Americký polárník; blá-
zen. – 20. Hřeb do podkovy; ukazovací zájmeno. –
21. Nákladní auto s určitou nosností. – 22.
Ukazovací zájmeno; značka rubidia; obilniny; špat-
ný chirurg z Dietlova seriálu. – 23. Lososovitá ryba;
spodní strana; značka osmia; pevná vlákna z listů
agáve; značka cigaret; domácky Ariel. – 24. Široké
vrstvy obyvatelstva; anglicky „radiální“; spodní
okraj střechy; kód ruského letiště Elista; obyvatel-
ka Barmy. – 25. Římských 1050; textilní surovina;
řídce „Estonec“; africká poloopice; anglicky „ponu-
rý“; citoslovce jedení; španělské mužské jméno
(Osvald). – 26. Jméno kočky; ???; zpátečník; moč
(odborně); značka klobouků; cigareta. – 27.
Argentinský fotbalista; místo pro nohu horolezce;

domácky Adéla; kujná hmota; rychle se pohybo-
vat; rychlé víření mnoha jedinců. – 28. Uznávaná
vážnost; patřící Aramovi; dlouho důkladně houpat.
– 29. Národ v Tuvinské oblasti; madridský sportov-
ní klub; bílá bavlněná tkanina; v hudbě „živě“; ka-
retní trumf; značka thallia. – 30. Hmota na žáro-
vzdornou vyzdívku; iniciály trenéra Vytlačila; něco;
dětský pozdrav; potom; skákající hmyz. – 31.
Zvýšený tón; značka dlaždiček; sídlo v Německu;
název římské pětistovky; úspěšný Svěrákův film. –
32. ???. – 33. Zelený muskovit; v esperantu „já-
my“; starý název genu. – 34. Typ automobilové ka-
roserie; španělská plachetnice. – 35. Český hudeb-
ní pedagog. – 36. Zkratka registračního místa. 
Pomůcka: 3. Adler. - 12. Rey. - 13. AAC. -14. SLA.
- 24. ESL. - 25. Trist. - 31. Stenn. - 33. Avait, kavoj.

triků; pokuřovat si. – 10. Malý
úl; značka výtahů; kovová
směs stříbra, mědi, olova a sí-
ry; citoslovce prudkého švihu;
ghanský politik (Kofi); obruba
obrazu. – 11. Otálet; ???; pso-
vod; jemná vlnařská tkanina;
rychle pečený řízek masa; sta-
rá stříbrná mince. – 12.
Večerník Praha (zkratka); mis-
tr popravčí; španělský filmový
herec; velký škopek; naše te-
levizní stanice; veliký savec s
lopatovými parohy příbuzný
jelenu; opevněné keltské hra-
diště. – 13. Jméno americké
herečky Novakové; starověký
obyvatel Arménie; německá
karetní hra; Armádní letecký
sbor (anglická zkratka); od-
vzdušňovat podtlakem. – 14.
Provádět; lepicí hmota zvolna
zasychávající na vzduchu; slo-
venská předložka; zastarale
„piják“; citoslovce vrčení;
zkratka Slovenské ligy v
Americe. – 15. Stará drobná
míra; iniciály herce Peška;
měnové jednotky Evropské
unie; český literát (Karel
Václav). – 16. Směs lihu, vody
a octa. – 17. Skleněné kuličky
k odrážení světla; ostych. –
18. Přerušovat spánek; kles-
nout. – 19. Citoslovce odpo-
ru; velbloudí kříženec; vysoké
karty; český malíř (Vlastimil).
– 20. Výše než; německý pří-
tok Rýna. – 21. Český spisova-
tel, autor dětské literatury;
značka limity. – 22. Ledovcová
usazenina; iniciály spisovatele
Mňačka.
ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 15.
Doušek; SPZ Prostějova. – 16.
Nealkoholický nápoj; domácí
pták s dlouhými pestrobarev-
nými pery na ocase. – 17. Na
tom místě; tažná motorová
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