
25 Předpona POLO-
Základní prvky zadání: nadpis (článek 20), legenda (článek 17) a obrazec (článek
13). 
Směr vpisování (článek 10) je základem pro pojmenování příslušného odstavce
legendy. Předponu „polo-“ autor použije v případě, že je využit křížovkový prvek
jen částečně. Týká se to rozdělovacích značek (úloha 3 - nutno doplnit rozdělo-
vací linky) či obrysu a síťky (v případě polodokreslovky, kde je nutno doplnit mo-

zaikové linky - ty mohou dokonce tvořit skrytou tajenku), křižování (úloha 1 - do
řetězového křižování nejsou zapojeny všechny vpisované výrazy) a legendy (úlo-
ha 1 - ve svislém směru jsou uvedeny přímo vpisované výrazy).
V případě, že je z podoby otištěné úlohy vše zřejmé, pak není nutné předponu
POLO- použít. V úloze 2 není tedy nutné uvádět, že se jedná o polomozaikovku.
Podobně neuvádíme u úlohy 3 v nadpisu „FIGURÁLNÍ“. 
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Japonský kamzík
PÍSMENNÁ POLOŘETĚZOVÁ
POLOVÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA               
VODOROVNĚ: A. Francouzský revolucionář
a publicista (Jean Paul, 1743 až 1793); slou-
čenina cínu s vodíkem. - B. Hospodářský ná-
stroj; sídlo boha v chrámu; slůvko konejšení.
- C. Tajenka. - D. Odpadek při tesání; balkán-
ské území; značka zahraničního auta. - E.
Plemeno brazilské kožešinové kozy; násyp z
kamení.
SVISLE: 3: LES, MOK. - 4: ANON, KETA,
OPAR, RASA, STON, TOMA. - 5: TOROS. - 6:
ASESOR, ATABEK, NANOVO, NOVOTA. 
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Řešení (vodorovně): Marat, stanan; kosa,
abaton, nonono; serov;otesek, Kosovo,
Opel; marota, taras.

Z myšlenek českého spisovatele
(Viz tajenku) hříchu, a tudíž i větší schopnost k hříchu
samotnému.
Žena mluví raději o lidech; muž mluví raději o světě a
člověčenství.
STŘÍDAVÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA                                 
Střídání písmen s dvou- a třípísmennými shluky. V mozaikových po-
líčkách jsou třípísmenné shluky. Nutno doplnit rozdělovací linky.
VODOROVNĚ: A. Zvířecí ústa. - B. Slovenské mužské jméno. - C.
Hloupé ženy. - D. Rození; pozemky předané vazalům do užívání. - E.
Nízko znějícím tónem; platidlo Ghany. - F. Západočeská bahenní re-
zervace; užitková rostlina; kozy a ovce; tahouni (slovensky); platidlo
Indie; slovensky „uměle“; stětí; sídlo na Sokolovsku; ptačí pero; rok-
le. - G. Ticho; první díl tajenky; třetí díl tajenky. - H. Posluchárna; le-
nošivá; ostrov ve Středozemním moři; malé dítě; oddávat se nečin-
nosti; jednotka aktivity; dlaň (anatomicky); dikyan; zaúpění. - I.
Společenský dámský oděv; členky církve východního obřadu sjedno-
cené s církví římskou; hlavička smyčce; Sarmat; počítačový snímek;
představený mužského kláštera; vklad; lodní signalizační zařízení;
francouzský malíř a grafik (Edouard). - J. Heslo křížovky; Velikonoce;

3

otevřený nízkostěnný železniční vůz řady N (slangově); druhý díl ta-
jenky. - K. Ženské jméno; sídlo v Turecku; doufat; přirozený úbytek
hmotnosti kapalin; součást mastí; zajištění přístroje v nastavené po-
loze; stoupenec kynismu; druh tance; mastky. - L. Řídce „kosení“;
pak. - M. Lenošit. - N. Jednoduchá veršovaná skladba.
SVISLE: 1. Podstavec; vyhlídkový autobus. - 2. Nástrahy; Staroger-
mán. - 3. Vzorek měřidla. - 4. Domácky Una. - 5. Zřícenina na Bene-
šovsku; velitel kozáků. - 6. Slovenská předložka; lehký moučník
(zdrobněle). - 7. Citoslovce z dětské říkanky; ruský šlechtic; bystří. -
8. Zpaměti; prutníková rostlina; jeden z nejdravějších mořských tvo-
rů. - 9. Část dolu; veselka; brouk. - 10. Přibližně; černý pták; ele-
ment; Evropanky. - 11. Maně; zakřivený nůž (v medicíně). - 12.
Dospívání. - 13. Vltavská vodní nádrž; metropole Turecka. - 14.
Snížit. - 15. Mužské jméno. - 16. Anglicky „šlágry“; tečka v telegra-
mu; měsíční moře. - 17. Zvuk střelby. - 18. Násep; SPZ Jičína. - 19.
Olivovníkovité rostliny. - 20. Omotat; asijský stát; vniknutí. - 21.
Období nouze; diabolky; zpráva. - 22. Míče; planetka číslo 7232; cyk-
lohexanon; pulz. - 23. Svízel; konírna. - 24. Hrací známky; kapradiny.   
Pomůcka: adli, ankylotom, Kaman, Nabokov, pops, tabo. 
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N Řešení: Svisle - Sokl, autokar; osidla, Aleman; etalon; Unička; Kožlí, ataman;
pre, nákypek; brnky, bojar, chytří; z hlavy, prutníček, kosatka; porub, svatba, len-
ka; od oka, kos, pralátka, Polky; nechtě, ankylotom; adolescence; Lipno, Anka-
ra; umenšit; Leo; pops, stop, mare; ratatatata; val, JCE; olivovníky; ovít, Laos,
vnik; hubená léta, broky, zvěst; balony, Nabokov, anon, tep; strast, maštal; že-
tony, netíky - Karel Čapek: Ženy mají větší schopnost litovat.
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Největší žijící hlodavec
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                           
VODOROVNĚ: A. Osahat. - B. Obyvatelé tro-
pů. - C. Klisna. - D. Torna. - E. Biblická hora.
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SVISLE: 1. Značka pra-
cího prostředku; slitina
železa, niklu a kobaltu
pro výrobu elektronek.
- 2. Tajenka. - 3. Vo-
jenský šňůrami zdobe-
ný kabát; mistr po-
pravčí.

Řešení (vodorovně):
Omakat, opi, kobyla,
vak, Ararat - kapybara.


