
26 Vpisovaný znak - slabika

Řešení: Kruhovitě - Skokanka, kabelka, katastr,
strmina, nabídka, kaberna, Nafíja, Japonsko - kaj-
manka.

Písmeno (článek 9, pdf 6) je základním stavebním kamenem pro sestavení
jakéhokoliv vpisovaného znaku, tedy i slabiky, která se začala užívat pro se-
stavení křížovkových úloh kolem roku 1953. Slabiku, jako vpisovaný znak, za-
čaly v té době využívat i křížovkové úlohy se skupinovým křižováním a úlo-

Na začátku 19. století dokončil
Francouz Jacquard svůj známý
stroj žakár - samočinný vzorový
stav. Řízení obstarávaly děrované
(viz tajenku).
SLABIKOVÁ KŘÍŽOVKA                        
VODOROVNĚ: A. Zmenšený rovinný obraz
zemského povrchu; stará evropská stříbrná
mince. - B. Význačná čára v rovině křivky
vzhledem k pólu; průtokový ohřívač vody;
obrovitá ryba příbuzná jeseteru. - C. Součást
některých stolních her; čižmy; divoké cizo-
pasné včely. - D. Kulovitý útvar vyloučený tě-
lem mlžů užívaný k ozdobě; mladé domácí
zvíře.
SVISLE: 1. Fermež. - 2. Nevelká; pirát. - 3.
Kuželosečka. - 4. Tajenka. - 5. Pocházející od
našeho básníka. - 6. Housenky; český sklada-
tel (Jan). - 7. Zastarale „zadem“.  
Výčet použitých slabik (abecedně): Sloven-
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Pravostranný přítok Vltavy
SLABIKOVÁ KŘÍŽOVKA                         5
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Pomůcka (výrazy pro výplňku - svisle): HRABALKA, KOSA,
KRÁSENKA, LUPA, MECHOVKA, METLA, OCET, SILO, VANA.
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Levostranný přítok Vltavy
SLABIKOVÁ KŘÍŽOVKA                        
VODOROVNĚ VLNKOVITĚ: 1. Ať žije; do-
mácky Valentýna. - 2. Rohovnický cvičný štít
pro každou ruku zvlášť; heslo křížovky; myš-
lenka. - 4. Závod zpracovávající dřevo na ře-
zivo; slovensky „věno“.
SESTUPNĚ VPRAVO: 3. Reprodukovat. - 5.
Podsvinčata; český botanik, taxonom, mor-
folog, bryolog a mykolog (Karel, 1890 až
1948). - 6. Nový jazykový jev.
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6 SLABIKOVÁ VÝPLŇKOVÁ
TROJSMĚRKA                        
Každý směr má dva smysly zápisu
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VPISOVANÉ VÝRAZY:
1: E. ALANI. - F. ŽEBROVÍ. - H. DOKTORKA,

SYNÁČEK. - K. KANADY.
2: G. HOSPITACE. - J. KAPITÁN.
3: B. NÁPOJE. - D. ALICE. - E. KONEKTOR. -

G. DOPITA.
4: C. DYNAMA, TAVOLA.
5: L. TAPIOKA, TAŽENÍ. 
6: M. DOBROPISY, SYPANKA. - N. MATIČKA.

„Slečno, mohu vás pozvat do di-
vadla nebo na koncert?“ - „No,
když si mohu vybrat, tak (dokon-
čení v tajence).“

Dravá vodní želva
KŘÍŽOVKOVÁ ÚLOHA 
KRUHOVITĚ (tříslabičná ře-
tězová křížovka): 1-2. Žena pěstující skok ja-
ko sportovní disciplínu. - 2-3. Brašnička. - 3-
4. Soupis pozemků a jeho zakreslení. - 4-5.
Strmý vrch. - 5-6. Opak poptávky. - 6-7.
Brlení výpusti rybníka ponořené zcela pod
vodu. - 7-8. Arabské ženské jméno. - 8-1.
Země vycházejícího slunce.
PAPRSKOVITĚ KE STŘEDU (střídavá doplňo-
vačka, střídání slabik s písmeny): A. Rudná
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Řešení: Svisle - Kosa, ocet; silo, hrabalka; me-
chovka; krásenka, lupa; vana, metla - Hrachovka.

Řešení: Do hospody. 

Řešení: Sestupně vpravo - Opakovat; selata,
Kavina; inovace; sestupně vlevo - Sepiola; Iveta,
Řekovi; vanovitý - Otava.

Řešení: Vodorovně - Mapa, tolar; polára, karma,
vyza; kostka, boty, nomády; perla, volek - karty.

ská spojka; rezavé bahno z rašelinišť; pojem
duše u starých Egypťanů; pohřební hostina;
český hrad; solmizační slabika; citoslovce ra-
dosti; primát; uleknutí; babylonská bohyně
země; moje; slůvko konejšení; dětský po-
zdrav; přes (z latiny); italská řeka; citoslovce
vrčení; ukazovací zájmeno; osobní zájmeno;
slovenská předložka; osobní zájmeno; před-
ložka.

SESTUPNĚ VLEVO: 6. Měkkýš (třída hlavo-
nožci). - 7. Jméno zpěvačky Bartošové (1966
až 2014); patřící Jihoevropanovi. - 8. Připo-
mínající tvarem vanu.
Pomůcka: 6. Sepiola.
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žíla. - B. Svršek a král v kartách. - C. Záhada.
- D. Herec pantominy. - E. Nouze. - F.
Metropole Švýcarska. - G. Cizokrajné ovoce.
- H. Kalaba.
Pomůcka: 7-8. Nafíja. 

hy, ve kterých je uplatněno řetězové křižování (ornamentovka, článek 33).
Slabika je tvořena podle zásad pro dělení slov na slabiky (podle NJP). Pro ci-
zí slova zavedli křížovkáři tzv. grafickou slabiku (SHA-KE-SPE-A-RE). Možné
dělení SHAKE-SPEARE (dělení na slabiky v příslušném jazyce) se nevyužívá. 

V úloze 1 se kombinuje slabiková řetězová křížovka se střídavou
doplňovačkou. Podobná kombinace je ve střídavé křížovkové
úloze (pdf 36/3). Doplňovačky zde mají jen jeden směr vpisova-
ní (paprskovitý), ale díky (skryté) tajence dochází u úlohy 1 k
úplnému křižování v celé úloze. Podle svazové normy se jedná
o chybné úlohy, protože odporují ustanovení Směrnic (zde stří-
dání písmen se slabikami či se slovy - pdf 27/1). Podobně sva-
zová norma neuvádí „obrázkový znak“ (pdf 6/2; 27/4; 43).
Taxativní výčty jediné správné tvorby (slouží pro svazové účely)
může těžko ovlivnit možnou tvorbu - nezaznamenal jsem od luš-
titelů, že uvádím chybné úlohy a hlavně proč jsou chybné. 
V úloze 4 má legendu každá slabika (zaznamenal jsem kolem
roku 1954 úlohy, kde to bylo uplatněno). Podobně se legendují
dílčí výrazy ve slovní (i výrazové) křížovce. Naopak výplňky le-
gendu (obepisy) zase nemají.
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