
21 Křížovkové úlohy bez rozdělovacích značek
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Jako ovoce se označují zpravidla sladké jedlé
plody, plodenství nebo (viz tajenku).
PÍSMENNÁ POLOVÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA 
VODOROVNĚ ZLEVA VPRAVO (tří- a šestipís-
menné výrazy): 1. Litinový plát; hlodavec. - 2.
Spojka; želva. - 3. Slovensky „keř“; osahat. - 4.
Hadař (ryba); květní plátky. - 5. Sada; obnosit -
6. Spojka; skica sochařského díla.
VODOROVNĚ ZPRAVA VLEVO (čtyř- a pětipís-
menné výrazy): 4: AKER, ALAP, ATEK, NAPA, TA-
KA, TISO. - 5: AMINA, ETELA, ETIKA, MOREK,
NOTES, SALÁT.  
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Základní prvky předkládané křížovkové úlohy: nadpis, legenda a obrazec. 
Obrazec (článek 13). Základním stavebním kamenem pro vytvoření obraz-
ce je políčko (článek 11), které úzce souvisí se zvolenou síťkou a použitými
směry vpisování (článek 10). Důležitou součástí obrazce je i rozdělovací
značka (článek 12). 
Úlohy odvozené od hádanek (čtvercovka - úloha 1, roháček - úloha 2, do-

plňovačka, úlohy složené z „lišt“ - rámcovka - úloha 4 a hřebenovka) roz-
dělovací linky neobsahují. Podobně nejsou rozdělovací značky v úlohách
malých - úloha 3 či s „vykousaným“ obrysem. V některých úlohách se z dů-
vodů jednoznačnosti a lepší srozumitelnosti rozdělovací značky vypouštějí
- úlohy 5 až 7. Počet písmen vpisovaného výrazu se pak uvádí například v
závorce za legendovým výrazem či pro celý směr vpisování (úloha 6).  

Soubor sta novel (autor Giovanni Boccaccio)
o lásce rozdělených po deseti na deset dní.
Příběhy si vypráví deset mladých lidí, kteří
utekli z města na venkov, aby se zachránili
před morem, který vypukl ve Florencii roku
1348.
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                         
Délka vpisovaných výrazů je v závorce
VODOROVNĚ:  A. Ruské vesnice (4); staro-
germánský bůh hromu (5). - B. Látka na ovi-
nutí chodidla (5); záhrobí (4). - C. Vrub do
kmene káceného stromu (5); napadení (4). -
D. Vřesovec (5); hornina (4). - E. Ženské jmé-
no (4); nemocný člověk (5). - F. Evropan (4);
jednotky emanace (5). - G. Dezinfekční pro-
středek (4); francouzský skladatel (5). - H.
Španělský básník (5); lahodné jídlo (4). - I.
Španělský politik (6); vazal (3).
LOMENĚ (čárkovaná čára): 1. Nápadník (7);
asijská lihovina (5); americký zpěvák a kyta-
rista (5); druh krokodýla (5); ryby s červe-
ným masem (6); francouzský herec španěl-
ského původu (4). - 2. Důrazně vybízená (6);
obyvatel Belgie (5); španělská exkrálovna
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Želva teplých moří (Chelonia mydas)
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                         
VODOROVNĚ: A. Šikmost. - B. Slovensky
„okatě“. - C. Jméno sportovního komentáto-
ra Poláka. - D. Islámský vykladač náboženství
a zákonů. - E. Křečovitý stav z nákazy. - F.
Akvarijní ryba.  
SVISLE: 1. Peněžitý trest. - 2. Zkalení vody
po přívalu (zdrobněle). - 3. Tajenka. - 4.
Jméno herce Korbeláře (1899 až 1976). - 5.
Solná jeskyně na Moravě.
Pomůcka: D. Ulema.
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Verdiho opera
STŘÍDAVÁ (ŠESTIPÍSMENNÁ) KŘÍŽOVKA 
VODOROVNĚ I SVISLE: 1. Rulík zlomocný
(odborně). - 2. Bývalá císařská falc. - 3.
Nářečně „vzbudit“. - 4. Rovnost. 
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Fibichova opera
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                          
VODOROVNĚ I SVISLE: 1. Bednářské náčiní.
- 2. Lékařská fakulta (slangově). - 3. Sloven-
sky „rána“. - 4. Jihozápad (zkratka). 
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Český malíř
SHLUKOVÁ ŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA         
VODOROVNĚ (čtyřpísmenné výrazy): A. Po-
pelářský vůz; druh papouška; ryba; arnika. -
B. Italský veslař (OH 1960); český hádankář
(Jiří); hudební nástroj; krátké kabáty. - C.
Noviny a časopisy; brýle; slovanská bohyně
krásy; údaje. - D. Knír; slovenské dívčí jmé-
no; indický hudební útvar; silné provazy.  
SVISLE (čtyř- a šestipísmenné výrazy): 1.
Vršiti; nápoje. - 2. Trutnovský podnik; dán-
ský jazykovědec; okluze. - 3. Tajné židovské
učení; básnická forma. -  4. Hruď; set; do-
mácky Dalila. - 5. Organizace pruských jun-
kerů založená roku 1894; samurajský meč.
Pomůcka: D. Tala.
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Řešení:Atropa, Tribur, obudit, parita - Aida.

Řešení:Hemerajz, medyna, rana, JZ - Hedy.

Řešení:Svisle - Kupiti, pitivo; Kara, Rask, skus; kaba-
la, balata; prsa, sada, Dala; Hakata, katana - Rada.

Řešení:Vodorovně - pokos, okato, Karol,
ulema, tetan, akara - kareta.

(3); zhoubná nemoc (3); značka vysavačů
(3); křik koroptví (4). - 3. Týrání (8); dávati
výstrahu (8). - 4. Druh bonbonu (8). - 5. Řím-
ská tisícovka (1).
Pomůcka: 1. Amana, Reno.

Řešení:Zleva vpravo - Tál, asapan; ale, tere-
ka; ker, omakat; aki, tepala; set, onosit; ani,
maketa - semena.

Řešení: Vodorovně - Sela, Donar; onuce, ná-
va; násek, atak; erika, rula; Rita, marod; Ital,
emany; Savo, Ravel; Otero, mana; Solana,
man - Dekameron.

Pomůcka (výčet shluků, z kterých jsou složeny vpi-
sované výrazy): ANÁ, ETA, INA, ÍNI, JKA, KAL, KAL,
KAR, MET, MÍN, MUŽ, PAS, SKÝ, STO, TOR, UŽA.
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(slovensky)

Vilemína
(domácky)

Zámek na Lounsku postavený na základech
starší tvrze rodem Schwarzenbergů  
STŘÍDAVÁ (ŠESTIPÍSMENNÁ) 
DOPLŇOVAČKA                                   
V podbarvených políčkách jsou dvě písmena
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Řešení:Zleva - Stojka, kaluža, metaná, kalí-
ni; zprava - pastor, mužský, kareta, Mínina -
Toužetín.
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