
Písmeno (článek 9, pdf 6) je základním stavebním kamenem pro sesta-
vení jakéhokoliv vpisovaného znaku, tedy i výrazu (zapisovaný do jedno-
ho políčka).

Řešení: Svisle (obsah jednotlivých políček) - HRA, BAL, KA, PRA, HY,
COR, NER; NOS, ICE, PA, VÉ, MEN, T, OL; TAJ, GA, POLE, J, KO, USA,
TI; HA, LE, KATI, MÉ, NĚ, LOT, RAS; RA, NIT, MAR, NO, DU, O, LY; PES,
TR, OTA, LÁ, MAT, TRAK, CE; KRÁ, PĚT, LO, S, MORA, TORI, UM; VY,
SO, UDIT, KYJE, VANKA, STA, PL; PARA, BO, LA, ZA, DOK, BOB, OT;
FIN, TA, DO, JETÍ, OPAT, ROV, NA - Pravé jméno lásky je zajetí.   

Blíže viz záhlaví pdf 41. Křížovku slovní lze snadno převést na křížovku
výrazovou. Například v pdf 41/1 stačí změnit legendový výraz pro vpi-
sované slovo „O“ - legendu „předložka“ změnit na „značka kyslíku“.

42 Vpisovaný znak - výraz (slovo rozšířené o značky a zkratky)

Myšlenka o lásce
VÝRAZOVÁ KŘÍŽOVKA                                          
VODOROVNĚ: A. Menší lasice s hnědou, v zimě bílou
srstí a černým ocáskem; náš tanečník (Vlastimil); dojni-
ce; směs uhlovodíků k výrobě svíček. - B. Společensky
neobratná žena (řídce); leštěnec olověný; strádat; den pracovního
volna. - C. Slovensky „kappa“; nahnati strach; libůstka; žadonit; ne-
obdělaná půda. - D. Tajenka. - E. Řecký bůh svatby; tahouni; hlou-
bat; populární dechovka; dokončit kopání. - F. Planetka číslo 1232;
dětská stolní hra; řidič traktoru; bývalý sovětský hokejista. - G.
Monoterpenický alkohol; síť k chytání divokých polních ptáků; býva-
lá dívčí škola; svrchní část kuchyňských kamen.  
SVISLE: 1. Mamonářka; skalnaté překážky v řece; výstřelek burzov-
ní spekulace. - 2. Nimnická přehrada na Váhu; šperk vykládaný mo-
zaikově drobnými kameny; součást mátové silice. - 3. Sibiřský jehlič-
natý les; druh máty; rozmělňovati zuby. - 4. Pokřikovati; minus; niče-
ma (obecně). - 5. Způsobit zranění; řídce „marnost“; skupiny dvou
not. -  6. Řidčeji „pestrost“; ničit; tažná síla. - 7. Padat v krůpějích;
přežvýkavec s rozšířenými parohy; odsunutí splatnosti závazku. - 8.
Soudně získat; obyvatelka metropole Ukrajiny; délka textilního vlák-
na. - 9. Kuželosečka; zadní část (slovensky); sídlo u Trenčína. - 10.
Úskok; citové rozechvění; ústav pro osoby vyžadující opatrování.
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VÝČET POUŽITÝCH VÝRAZŮ (pro výplňku - obsah jednotlivých polí-
ček): BAL, BO, BOB, CE, COR, DO, DOK, DU, FIN, GA, HA, HRA, HY,
ICE, J, JETÍ, KA, KATI, KO, KRÁ, KYJE, LA, LÁ, LE, LO, LOT, LY, MAR,
MAT, MÉ, MEN, MORA, NA, NĚ, NER, NIT, NO, NOS, O, OL, OPAT, OT,
OTA, PA, PARA, PES, PĚT, PL, POLE, PRA, RA, RAS, ROV, S, SO, STA, T,
TA, TAJ, TI, TORI, TR, TRAK, UDIT, UM, USA, VANKA, VÉ, VY, ZA.
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Jiráskovo venkovské realistické drama
VÝRAZOVÁ KŘÍŽOVKA                                             
VODOROVNĚ: A. Hornatý ostrov severně od Sardinie;
ošatiti. - B. Lakotiti; rychlý pohyb sem a tam; jíva (nářeč-
ně). - C. Alkoholický nápoj; tajenka; velký přežvýkavec s
parožím žijící v lesích. - D. Gluten; forma polyfonní hudby; jemné
pružné klíšťky. - E. Přátelské rozcházení; slepice (nářečně).  
SVISLE: 1. Sorta višní s lahodně nakyslou chutí (nářečně). - 2.
Hypotetický prvek obsažený v sluneční koróně; místo zatracení. - 3.
Sušidlo; tělesné týrání. - 4. Americká stepní šelma příbuzná vlku. - 5.
Štíhlá věž u mešity s balkonovým ochozem. - 6. Dvoření se; trošku.
- 7. Slovensky „čiroky“; přirozené vodní nádrže. - 8. Nadání.  
VODOROVNĚ (legenda pro jednotlivá políčka): A. Docela; menší asij-
ský jelen; zakulacené; hlas drobného zpěvného ptactva. - B. Pravítko
k určování rozměrů sudu; Macharova sbírka; tamti; předložka; solmi-
zační slabika; obleva; léta; značka tantalu. - C. Značka pro poloměr;
dovednost; předložka; přední část vozu; velbloudí kříženec; značka
pro kiloampér; citoslovce podivu; textilní rostlina. - D. Nářečně

2
„hle“; český hudební folkrorista; římská tisícovka; rodič (knižně);
MPZ Egypta; druh malého typu čínské opery; předložka; osobní zá-
jmeno. - E. Bobizační slabika; myšlenkový směr; předložka; citoslov-
ce vrčení.  

Řešení: Svisle (obsah jednotlivých políček) - HAM, R, LE; KOR, ONI,
UM, PEK, LO; SIKA, TI, V, M, UČENÍ; K, OJ, OT; MI, NAR ET; OBLÉ,
TÁNÍ, KA, PIN, KU; CI, ROKY, JE, ZE, RA; TA, LEN, TY - Vojnarka.
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3 Český spisovatel (Antonín) a jeho
rodiště
VÝRAZOVÁ KŘÍŽOVKA      3

PAPRSKOVITĚ ZE STŘEDU: A. Tatínek (říd-
ce); plynová žhavená výbojka; druh netopý-
ra; mužské jméno nejasného významu a pů-
vodu; značka našeho automobilu; úspěšné
dílo; druh karty; turecká dvoukolová kára
(řídce). - B. Užitková obilnatá rostlina; český
technik, průkopník letectví (Evžen, 1885 až
1958); hinduistická bohyně přinášející ne-
štěstí; nerv; jihoamerický dravý pták; daňčí
samice do první říje; maďarský husarský klo-
bouk; druh antilopy. - C. Součást železniční-
ho svršku; malý šálek; ozdoba na koňském
postroji (podle Holečka); břišní křečovité bo-
lesti; slovensky „korek“; domácky Koleta;
část zubu vyčnívající z dásně; stará početní
jednotka (60 kusů). - D. Domácky Barbora;
tanečnice v baletu; umělecký směr vzniklý v
Itálii; karetní hra; bývalý slovenský fotbalový
reprezentant (Marek); bídná chaloupka;
obyvatelé Indonésie; část Mladějova.  
VÝČET POUŽITÝCH VÝRAZŮ (pro výplňku -
druhý vpisovaný znak vpisovaných výrazů):

TULKA

TA

CITRON, COV (mezinárodní kód portugalské-
ho letiště Covilha),  DARIDA (český reprezen-
tant v kopané), FLÍČEK, HÁK, KARA, KOŠ, LEJ-
NICE (dřevina s tlustými větvemi), LETKA, LI-
KA (území a řeka v Chorvatsku), MANGO
(plod mangovníku), PA, PLENKA, RÁČEK,
ROK, RUNKA (středověká zbraň korseka), SO,
TAKOVÉ, TRA, TULKA (zastarale „toulka“), VA
(citoslovce zvuku při zívání).  

Řešení: A.Tatulka, tacitron, tadarida, Taso, Tatra,
tahák, tarok, talika. - B.Čirok, Čihák, čitra, čiva,
čimango, čiplenka, čikoš, čikara. - C.Kolejnice,
koflíček, kotulka, kolika, korok, Koletka, korunka,
kopa. - D.Barunka, baletka, barok, bakara, Bakoš,
baráček, Batakové, Bacov - Sova: Pacov.

Slovní křížovky či „méně hodnotné“ výrazové
křížovky (slova rozšířená o značky a zkratky) se
předkládají luštitelům jen občas, a to pro obtíž-
nější tvorbu. Objevují se jen v několika „odbor-
ných“ tiskovinách.
U slovních a výrazových křížovek se zpravidla
uvádí legenda i pro jednotlivá políčka (legenda
pro každé slovo či výraz). Naopak výplňkové kří-
žovkové úlohy legendu neuvádějí a číselné kří-

žovky uvádějí někdy legendu k několika vpiso-
vaným výrazům.  
Legendu lze uvést v slabikové křížovce i pro kaž-
dou slabiku podobně jako pro každé slovo či vý-
raz. Tento vpisovaný znak (slabika, výraz, slovo)
lze samozřejmě užít v téže úloze vícekrát. V
tomto případě však jsou tyto vpisované znaky
uváděny abecedně - buď jako výplňkové (úloha
1 a 3) nebo mají legendu (úloha 2; pdf 41/3).


