
37 Výplňkové křížovkové úlohy 
Podle způsobu obepisu lze rozeznávat tři typy legend (článek 17) – textovou, obráz-
kovou a výplňkovou. Ve výplňkových křížovkových úlohách jsou v legendě uvedeny pří-
mo vpisované výrazy, nejedná se tedy o obepisy (pro snadné a rychlé rozlišení se ustá-
lilo uvádění těchto výrazů velkou abecedou). Tyto výplňkové úlohy řadíme mezi úlo-
hy logické. Luštitel není v tomto případě závislý na konkrétních vědomostech (nedo-
stává se prostřednictvím legendového výrazu k výrazu vpisovanému - ten je v legen-

dě již přímo dán). Navíc lze každou výplňkovou úlohu správně celou doluštit i méně
zkušeným luštitelem, a to platí i pro všechny polovýplňkové úlohy, ve kterých lze
všechna políčka vyplnit jen podle „výplňkové“ legendy. 
Různé typy legend lze vzájemně kombinovat. V případě, že je jedna část výplňková,
objeví se v nadpisu předpona POLO-. Výrazy pro výplňku v úlohách 2 a 3 chápeme ja-
ko pomůcku k luštění.

Řešení(po sloupcích - svisle):Brotánek, vapotron, panditka, Sardinie; hřebelec, kladivář, kolonáda, stavidlo; kladnice, zelenina, zavíráky, mu-
surana; hastrman, rákosina, sobolové, luskouni; postupka, kapybara, barometr, jeseteři; konopice, holubice, tana malá, dřínovce; pedograf,
hlavotis, Tristano, naše diva - elkhund, samojed.

Psí plemena
OSMIPÍSMENNÁ VÝPLŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA                                                            
BUŇKOVITĚ: BAROMETR, BROTÁNEK, DŘÍNOVCE, HASTRMAN, HLAVOTIS, HOLUBICE,
HŘEBELEC, JESETEŘI, KAPYBARA, KLADIVÁŘ, KLADNICE, KOLONÁDA, KONOPICE, LUSKOUNI,
MUSURANA, NAŠE DIVA, PANDITKA, PEDOGRAF, POSTUPKA, RÁKOSINA, SARDINIE, SOBO-
LOVÉ, STAVIDLO, TANA MALÁ, TRISTANO, VAPOTRON, ZAVÍRÁKY, ZELENINA. 
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Přístroj k měření rozměrů lebky
(analogový elektrochirurgický pří-
stroj pro oční ambulance a kliniky
plastické chirurgie).
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                         
VODOROVNĚ: A. Grafická technika; část
Budapešti. - B. Symbol lásky; verva. - C.
Směrnice. - D. Hliníková fólie; značka astatu.
- E. Řecké písmeno; jméno literáta Pavla. - F.
Značka pro kilopascal; omastek. - G. Setina
hektaru; trojdílné sítě pro odchyt srstnaté
zvěře a ptáků. - H. Dobrovolný ošetřovatel
nemocných. - I. Jedno z jmen literáta Kische;
letmé doteky míče. - J. Slovo vzniklé přímým
napodobením cizího jazyka; pochutina.  
SVISLE: 1. Český malíř; domácky Kasián. - 2.
Jméno cestovatele Holuba; značka auta. - 3.
Jury; škůdce v šatníku. - 4. Slovensky „tře-
ba“; vývojnice. - 5. Tajenka. - 6. Způsob hry
v mariáši; v hudbě souhlasně. - 7. Domácky
Ulrich; brouk z čeledi drabčíků. - 8.
Věnovávat; koláče posázené drobným ovo-
cem (oblastně). - 9. Bolívijská flétna; domác-
ky Aneta.  
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Pomůcka (výrazy pro výplňku - vodorovně):
2: AR, AT. - 3: KPA, OTA, TAU, TUK. - 4:
AMOR, BUDA, EGON, ELÁN, KALK, LEPT,
OCET, TEČE. - 6: ALOBAL, TENATA. - 9: DI-
REKTIVA, SAMARITÁN.

Řešení: Svisle - Lada, Kasek; Emil, Praga; po-
rota, mol; treba, tank; kauter; betl, unito;
Uli, okatec; dávat, táče; anata, Anet.

Savec objevený v roce 1992
Málo známý sudokopytník z če-
ledi turovitých, ve které byl za-
řazen pro svou příbuznost do
podčeledi turů.
PÍSMENNÁ VÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA     
VPISOVANÉ VÝRAZY (vodorovně a svisle): 4:
ALIT, ELEC, MSTA, OKOV, OVAR, ROTA, RUSE,
STYL, UTAH, ZLAK. - 5: ADUTY, DORIS, ?,
SKORO, TAHAT. - 6: KARIES, VODULE. - 7:
HUBOKAZ, ZARYTEC, ZLODRUH. - 8: SMUTIL-
KA, UBYTOVAT. 
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Řešení: Svisle - Zlak, msta; Doris, Utah; ruse,
alit; hubokaz; styl, ovar; okov, aduty; rota,
Elec - saola.


