
23 Doplňovačky složené z lišt
Obrazec rámcovky, hřebenovky a kris-krosu je složen z lišt. Všechny tyto úlo-
hy patří mezi úlohy s neúplným křižováním - tedy mezi doplňovačky. Obecně
platí, že křížovky jsou na luštění méně obtížné než doplňovačky. Proto volí
autor často různé nadlehčení: (polo)výplňka, vepsání některých písmen do
obrazce ap., a to především pro kris-kros.

„Ušatá sova“ z čeledi puštíkovítých
PÍSMENNÁ POLOVÝPLŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA                         
VODOROVNĚ: 4: KROJ, TOFU. - 5: OSIKA, TULÁK. - 7: EKLIPSA, KO-
PISTY, KRAVATA, ZATYKAČ. - 8: KALAFUNA, KVOCIENT, MARTINOV,
OHEBNOST, PARABOLA, SOKOLOVO.
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Pomůcka: 3. Tořna.
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Netopýrek thajský 
je „miniaturní“ savec. Jeho délka se pohybuje kolem tří centimetrů a váží
pouhé 2 gramy. Má velké uši, „prasečí“ hlavu a relativně široká, dlouhá (viz
tajenku). Na lov vylétá se soumrakem. 
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Brouci jsou jeden z nejdiverzifikovanějších
řádů hmyzu. Zahrnují přes 400 000 popsa-
ných druhů. Je to hmyz s proměnou dokona-
lou, tj. jejich životní cyklus je vajíčko, (viz ta-
jenku), kukla a dospělec. 
PĚTIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ
DOPLŇOVAČKA                                   
ŘETĚZOVĚ (šikmě a lomeně, 1-2-3-4-5-6-7-8-1): 
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Pomůcka (výrazy pro výplňku): AKANT, AMANT,
KARTA, KAVKA, KLAUN, NOREK, TIVUK, TULÁK.

Dravá sladkovodní ryba 
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Řešení: Vodorovně -Kopisty, eklipsa; tulák, parabola; tofu; Sokolovo; kvocient; oheb-
nost; Martinov; kroj; kalafuna, osika; zatykač, kravata. - Svisle - Kotlík; arara; poleno;
cetka; sekt; oje, nauka; pusovka; korek, eso; jola; bolen; osmina; splav; telata.

Mezi nejobtížnější úlohy patří kris-kros, ve kterém jsou všechny vpisované
výrazy obepsány a navíc je legenda sestavena abecedně podle vpisovaných
výrazů. Lehčí jsou polovýplňkové doplňovačky (úloha 1). Nejlehčí je doplňo-
vačka doplněná pomůckou - výrazy pro výplňku (úloha 3). Vepsané písme-
no (úloha 1) navíc usnadňuje tzv. „chycení“ - začátek luštění.

Řešení: Zleva- Kakaa, kuřka, třída, kudla, bulka, Praha. - Zprava -
Kukla, tořna, křída, bedla, pilka, Orava - křídla.

Řešení: Larva. Řešení: Vodorovně -Sika, pražce, šelma, choroš, táhla, závit, irbis,
borci, kelim, culík, akant, valcha, pavouk, srna. - Svisle - plochozobec;
Amor; fakír, Vorel; chrpa; štika; sele; hrbol, aulos; krém; aksamitník.

VPISOVANÉ VÝRAZY (vodorovně a svisle, abecedně):
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