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35 Historie řetězového křižování
Řetězovému křižování je věnován článek 15. Další příklady k luštění jsou v pdf 13.
První řetězové křížovky se objevily v roce 1954 s nadpisem „Křížovka bez rozdělova-
cích značek“. Obrazec byl totožný jako v úloze číslo 5, jen políčka A7, C11, G1 a I5 by-
la také uzlová. Jinou variantou této úlohy tehdy bylo vypuštění uzlových políček - dél-
ka vpisovaných výrazu se uváděla v závorce za legendovým výrazem. V příkladech na
této straně jsou úlohy s křižováním úplným (úlohy 3 až 5), neúplným (2) a „kombina-

ce“  (úloha 1 označena jako křížovková úloha - typ křižování je uveden v legendě). V
polořetězové úloze nejsou do řetězení zapojeny všechny vpisované výrazy (3 a 4).
V případě, že k řetězení dochází jen v jednom směru vpisování, je společné políčko
ohraničeno jen silnými linkami (1 - svisle, 4 a 5). Při uplatnění řetězení ve všech smě-
rech vpisování pak vznikne uzlové políčko (2 a 5 - dva směry), (3 a 4 -tři směry) - to
závisí na použité síťce. Někdy dochází k vypouštění silných linek (1 - vodorovně). 

Řešení:Svisle - Stavivo, oka; kanál, lipan; orel, lysina; kot, toros,
sát; ak, keson, nora; nok, korál, les; Ines, Sovák, KT; LIL, ležan,
nar; APAREL, lari; ranec, cerid; eso, otomana - lyrorožec.  

Lyrorožec neboli ling je ta-
jemný turovitý kopytník, kte-
rý byl v roce 1994 popsán
podle devíti rohů. Lyrorožec
byl známý již Číňanům v 17.
století, neboť ve starých písemných materiá-
lech se zachovala jeho kresba i popis. Podle
těchto pramenů a podle popisu domorodých
lovců se jedná o černošedého kopytníka po-
dobného buvolovi o hmotnosti 200 až 300
kg. Pro obyvatele Kambodže je ling zvířetem
s čarovnou mocí, který má moc ochránit
před hady. Podle zpráv domorodců přežívá v
nejméně prozkoumaných oblastech Indočíny.
PÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA          
VODOROVNĚ: A. Druh žab; v hudbě vesele.
- B. Druh karty; zpěvný pták štíhlého těla s
dlouhým ocasem. - C. Domácky Aneta; sibiř-
ský kozorožec; sloní zub; silný provaz. - D.
Kuchyňská potřeba; ryba s načervenalým
masem; egyptská bohyně v podobě husy. -
E. Iniciály sochaře Linharta; tajenka; tázací
zájmeno. - F. Lasicovitá šelma; tlačenice; ob-
ruba. - G. Kopie; solmizační slabika; rozleh-
lé pole; domácky Leonarda. - H. Ptáček cho-
vaný v kleci; ženské jméno. - I. Bolívijská flét-
na; zákožka (pavoukovec).
SVISLE: 1. Stavební materiál; nástrahy. - 2.
Stoka; ryba čistých podhorských řek. - 3.
Dravý pták; pleš. - 4. Kohout (řídce); tyčová
betonářská ocel; vtahovat do sebe ústy. - 5.
Slovenská spojka; skříň pro zakládání staveb
pod vodou; doupě. - 6. Knedlíček do polév-
ky; mořský drobný živočich žijící ve vápeni-
té schránce ve velkých trsech; bor. - 7. Žen-
ské jméno; český herec (Jiří); SPZ Klatov. - 8.
Mezinárodní kód letiště Lille (Francie); úl s
medníkem vedle plodiště; kříženec velblou-
da jednohrbého a dvojhrbého. - 9. Progra-
movací jazyk pro mnohostranné použití; ma-
ledivské platidlo. - 10. Primitivní zavazadlo;
sloučenina ceru s elektropozitivnějším prv-
kem. - 11. Nejvyšší karta; lůžko bez opěradla
(zastarale).
Pomůcka: D. Seret. - I. Astrida. - 9. APAREL.
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Starší název největšího hlodavce planety
ŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKOVÁ ÚLOHA          
VODOROVNĚ (shluková čtyřpísmenná cy-
lindrická křížovka): A. Plátěné přístřeší; žen-
ské jméno (26. 7.); kobra indická; roční ob-
dobí; domácky Rovena; rukavičkářská obou-
stranně barevná useň; potřeba pytláka. - B.
Český malíř (Josef); jméno atletky Zátopko-
vé; domácky Natálie; hole; část roty; indo-
malajská bylina s jedlými škrobnatými hlíza-
mi; svatební květina.
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Pomůcka (výčet shluků s neúplným křižová-
ním, svisle): ARÉ, DĚL, LIN, NDU, NOR, NOV,
OPÍ, PÁD, ŘEP, SRN, UKA, ULI, UNO, VRU. 

STŘÍDAVÁ
(PĚTIPÍSMENNÁ)
DOPLŇOVAČKA
(řetězově vždy
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Řešení:Svisle - Střep + pádla; anděl + linda;
nauka + aréna; Janov + vruty; rouno + opíče;
nandu + ulita; pasrn + Norka - plavoun. 
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Největší hlodavec planety
SHLUKOVÁ POLOŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA 
VODOROVNĚ VLNKOVITĚ: 1. Týkající se vý-
lohy. - 2. Domácky Fatima + člen skupiny
křesťanů žijících v Libanonu (nazvaný podle
mnicha Marona) + záhady. - 4. Tajenka.
SESTUPNĚ VPRAVO: 3. V esperantu „hle-
mýžď“ + část závodu na dráze. - 5. Dřevěné
formy na obuv + připravený z taninu. - 6.
Slepice (nářečně) + balkánská pálenka ze
švestek.   
SESTUPNĚ VLEVO: 6. Rudodřev + zakalova-
ti. - 7. Hrdinný rychtář ze Zbudova (Jakub) +
odvozený od taroků. - 8. Japonský filmový
herec a režisér (Takeši) + kamerunský kmen. 
Pomůcka: 3. Limako. - 8. Kitano, Noho.
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Mistr světa v letech na lyžích (Jaroslav)
DVOUSLABIČNÁ ŘETĚZOVÁ 
DOPLŇOVAČKA                                       
VODOROVNĚ: A. Schodek; mládě kočky;
trup s hlavou a končetinami; plavidla; dívka;
vykleštěný hřebec. - B. Deka; citová jem-
nost; dvorana; alpaka; lahodný pokrm; na-
dutý boháč žijící v oslnivém přepychu.  
SVISLE: 1. Peříčko; nástroj sekáče; draci;
Bavor. - 2. Místo velkého utrpení; řídce „lok-
na“; svatební květina; umyvadlo. - 3. Žíně na
krku koně; český herec (Jiří); silné provazy;
španělský tenista (Rafael). 
Pomůcka (výčet slabik s neúplným křižová-
ním): BOB, DAL, HOU, HŘÍ, LACH, MAN,
MEC, PEK, PÍR, VOR. 
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Zvíře přizpůsobené těžkému životu v Andách.
SHLUKOVÁ POLOŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA 
ZLEVA VPRAVO: 1. Dosna. - 2. Rusalka +
matka Apollona a Artemidy. - 3. Středo-
americký stát + africký stát. - 5. Poživatina.
ZPRAVA VLEVO: 5. Pávům vlastní. - 7. Finská
mytická říše mrtvých + bečka. - 8. Tělo + se-
tina etiopského dolaru. - 9. Ženské jméno.
SVISLE: 3. Poklopy. - 4. Africká antilopa + sil-
né provazy. - 5. Poté. - 6. Jeden z rodičů (ná-
řečně) + pokrm Židů na poušti. - 7. Sloučeni-
ny kyselin a zásad.
Pomůcka: 7. Manala. - 8. Matona.
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Řešení:Vodorovně - Manko, kotě, tělo, lodě,
děva, valach; houně, něha, hala, lama, ma-
na, nabob. - Svisle - Pírko, kosa, saně, Ně-
mec; peklo, loka, kala, lavor; hříva, Vala, la-
na, Nadal - Sakala.

Řešení:Vodorovně - Výlohový; Tima, maronita,
taje; kapybara. - Sestupně vpravo - Lima, kolo;
kopyta, taninový; kura, rakije. - Sestupně vlevo -
Koka, kaliti; Kubata, tarokový; Kitano, Noho.

Řešení:Svisle - Víka; pala + lana; nato; ma-
ma + mana; soli - lama.
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