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33 Obtížnost křížovkových úloh
Obtížnosti křížovkových úloh se věnuje článek 41 a náročným luštitelům pak i článek
43 Křížovkářská maturita. Obecně platí, že autorem zvolená obtížnost závisí vždy na
tom, komu bude takováto luštitelská úloha předkládána. Úlohy s neúplným křižová-
ním (doplňovačky) bývají často obtížněji luštitelné, protože k vyplnění některých polí-
ček je jen jedna legenda. Obtížnost se reguluje především podobou legendy (například

sdružováním) a podobou obrazce (neúplný obrazec - například vypuštění rozdělova-
cích značek).
Vysokou obtížnost nasadil již Lojza Nolč v křížovkářské maturitě (1953) a ta se pře-
nesla i do dalších svazových korespondenčních soutěží po roce 1960 (MLSK,
ČKL). Těchto soutěží se zúčastňuje jen několik desítek luštitelů.

Přísloví (tajenka je v podbarvených políčkách - čteno po řádcích).
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VPISOVANÉ VÝRAZY 

(vodorovně a svisle 

- zpřeházeně):                  

Libye ?

Mos
ela Mohan

Činnosti, které ke konci 19. století obohatily svět
PÍSMENNÁ DOKRESLOVKA                                                      
(V legendě je vypuštěno označení řádek a sloupců i hranice mezi vo-
dorovným a svislým směrem vpisování)
LEGENDA: Předložka; utkání; hvízdání; poroba (řídce); zakrslý strom;
přitakání; dravci; sídlo v Nigérii; látka; zastaralé zájmeno; sídlo v
Kazachstánu; SPZ Prahy; nástraha; tajenka; stočit; figura synchroni-
zovaného plavání; druh brýlí; osobní zájmeno; svíravý lék; cyklický
keton; rozněcovati; nátěrová hmota; ženské jméno; primát; doděla-
né (šaty); papoušek; ženské jméno; součást automobilu; soupeř; úsi-
lím nabytí; tuhý glycerid; slůvko tišení; hvězdnicovitá rostlina; druh
nápoje; nástrahy; obratnost; napadení; šlechtična; magnetický rov-
ník; galský bůh; mužské jméno; šelma; asijský stát; značka sýra; MPZ
Tchajwanu; citoslovce naznačující odhánění ptactva; ptačí citoslov-
ce; slovenské dívčí jméno; Evropan; trumf; barvitelnost; uznávaní
umělci; oddělení nemocnice.
Obě předložené úlohy na této straně lze považovat za velmi obtížné či spíše
za neřešitelné. Podobné dokreslovky (úloha 2) se sdruženou legendou začal
L. Nolč předkládat od prvních ročníků „Křížovkářské maturity“ (článek 43).
Obdobná doplňovačka (tzv. kris-kros do téhož obrazce, úloha 1) byla otiště-
na v roce 1978. Obrazce těchto prvních úloh nebyly jěště symetrické, ale na
vlastní luštění to nemá vliv. Ani nebyl ještě uplatněn hlavní princip doplňo-
vačky - každý vpisovaný výraz se musí křižovat ve dvou znacích s dalšími vý-
razy (dvoupísmenný vpisovaný výraz není nyní možný). Obtížnost takovéto
úlohy spočívá především v tom, že vpisované výrazy nejsou přímo dány (ja-
ko v případě výplňkové úlohy), ale obepsány a navíc uvedeny zpřeházeně.
Luštitelům, kteří by předložené úlohy zdolali, patří veliká gratulace. 
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