
32 Obrazec - figurálnost 2

STŘÍDAVÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA                                             
Střídání písmen (čtyřúhelníková políčka) s dvoupísmennými shluky (trojúhel-
níková políčka). Nutno doplnit tři rozdělovací linky.
VODOROVNĚ: A. Náš malíř (Václav). - B. Škůdci obilí; skrápěti rosou. - C.
Domácky Emerich; šetrný; římská šestka; iniciály skladatele Dvořáka. - D.
(5); draví ptáci. - E. Mrtvý jazyk; sídlo Francie; volání na kachny. - F. Jedovatá
bylina; podpěra; finský folklorista. - G. Tropický mravenec; americký zpěvák
(Frank); kopnutí; veslovod; neoschnout na povrchu (rébusově). - H. Části
úst; úřední spisy; filmová hvězda; Seveřan. - I. Zničený; několik čet; severský
šlechtický statek; rumunská pálkovací hra; SPZ Strakonic. - J. Tělo; ženské
jméno; řeka Argentiny; peříčka; zatopení. - K. Francouzsky „pramen“; (2);
obecně „nikdy“; tanec. - L. Lisovnice; ostravský herec; slovensky „cíle“; tou-
lat se; tříslovina; psí smečka. - M. Kód letiště Roanne (Francie); papoušek;
od dětství; horský javor (lidově); kloudný; italské letovisko; drobný korýš. -
N. Domácky Tibora; luční plocha; domácky Liana; naplněna; drb; (7). - O.
Palma; kód letiště Valles (Mexiko); textilní materiál USA; okrasné rostliny;
biblický velitel vojska; chuchvalce; domácky Klotylda. - P. Kód letiště
Natadola (Fidži); šíje; sekce; helvet; kmeny. - Q. Výběžek na Kypru; sloven-
sky „jikra“; polynéský opojný nápoj; kňour; hudební nástroje. - R. Planetka
č. 1172; slovensky „tiára“; polské sídlo; lobbismus. - S. Počítací stroj; vzác-

1 nost; popruh (nářečně); krása. - T. (1).
SVISLE: 1. Ten, kdo dobře mluví (slangově). - 2. Oddělení nemocnice; náš
politik; dívčí jméno. - 3. Jednotka objemu Dánska; hřmotit; ruská jednotka
délky; portugalská řeka; zničení najetím. - 4. Neodborník; planetka č. 267;
povrch hřišť; španělská Arabka; (3). - 5. Obři; opačně; (8); ženské jméno; od-
děliti; v esperantu „astma“. - 6. Dole; etáž; makak; (4); Armáda České repub-
liky (zkratka). - 7. Mexický revolucionář; samci zubrů; psí plemeno; nářeč-
ně „litkup“; farma. - 8. Brazilský literát; stínítko na oči; oddělení v pivovaru.
- 9. Lán; cvičební úbor; burgundské víno; býk. - 10. Poléhavá bylina; (6); ni-
čema; číslovka. - 11. Lesní zvíře; dosna; lůno; (9); šelma. - 12. Oddělený; slo-
vensky „řeky“; prokletí; ptačí pípnutí. - 13. Šatit; kousíky gázy v ráně; řídce
„otec“. - 14. Kmeti; rezidence asyrských vladařů; řadová číslovka. - 15.
Strunný nástroj větší než housle; domácky Geralda; ježdění na horském ko-
le. - 16. Německé ženské jméno (Adriana); žlutě zbarvený; asijská kaprovitá
ryba. - 17. Jednoklonný nerost (rébusově); slůvko tišení. - 18. Minerál; špa-
nělská plachetnice; tamta. - 19. Napodobenina; regál. - 20. Velké pole. - 21.
Vodní pták.    
Pomůcka: E. Nizza. - F. Aarne. - G. Zappa. - J. Vipos. - K. Source. - O. Banna.
- Q. Karpas. - R. Aneas, Karsk. - 3. Lasta, Neiva. - 8. Vilela. - 9. Balnot. - 17.
Lirokonit.

Čeleď (1) zahrnuje 18 druhů v 6 rodech. Jsou to
(2). Největší žijící hlodavec kapybara je nově za-
řazen do čeledi kapybarovití. V (3) tito savci vždy
utíkají do vody a ozývají se ječivým alarmujícím
hlasem. Individuální hlasová (4) probíhá pomocí
(5) a švitoření, slyšitelného většinou jen zblízka.
Tento hlodavec je výborný (6) a dovede se i po-
tápět, pod vodou vydrží 8 až 10 minut. Se stou-
pající vodní hladinou jednotlivé skupiny migrují
do okolní (7). Kapybary při pastvě často dopro-
vází drobný pěvec (8) dobytčí, který chytá jimi
vyplašený hmyz, a také jim obírá klíšťata a jiné
cizopasníky, podobně jako africký (9) tamním ko-
pytníkům.

Řešení:Svisle: Šprechr; áro, Zimola, Martinka; lasta, rachtat, sotka, Neiva, taran; laik, Tirza, tartan, Maurka, ?; titáni, naopak, ?, Marika, odlepiti, astmo; nízko, patro, opice,
?, AČR; Zapata, býci, braka, litka, ranč; Vilela, klapka, varna; pole, trenky, balnot, skot; ožanka, ?, lotr, sto; srnka, kana, klín, ?, lev; odpadlý, rieky, klatby, pi; odívat, tampony,
ot; starci, Ninive, stí; viola, Ralka, biking; Adriane, okrový, danie; lirokonit, st; nerost, nao, ta; atrapa, police; lán; kajka - morčatovití; býložravci; nebezpečí; komunikace;
chrochtání; plavec; vegetace; tyran; klubák.
Podoba zadání předkládané křížovkové úlohy poskytuje luštiteli kromě nadpisu hlav-
ně obrazec - obrys (vnější i vnitřní, popřípadě souměrnost či figurálnost), síťku, políč-
ka, rozdělovací značky a legendu (nadpis odstavců legendy je pojmenován podle pou-
žitého směru vpisování). Otištěná podoba obrazce a legendy jednoznačně vše určuje
a nevyžaduje to bližší popis. A ani to nemá vliv na podobu nadpisu křížovkové úlohy. 

„Veverka“ (vnější obrys) v tomto případě představuje nesouměrně figurální křížovku,
kde figurálnost doplňuje i obrázkový znak („oko“, políčko Gx17). Otištěná síťka a nad-
pis „střídavá“ křížovka, respektive i legenda, jednoznačně určují, jaké znaky se do jed-
notlivých políček vpisují (obrázkový znak v tomto případě zastupuje písmeno). Že se
jedná o nesouměrně figurální polomozaikovou křížovku, je naprosto zřejmé.  


