44 Zadání - křižování řetězové

Zadání všech křížovkových úloh se skládá vždy ze tří základních prvků (článek 40)
– nadpis, legenda, obrazec.
Nadpis - o podobě nadpisu (článek 20) rozhoduje použitý vpisovaný znak (respektive střídání znaků) a typ křižování (křížovka – úplné, doplňovačka - neúplné křižování, křížovková úloha – kombinace křížovky a doplňovačky).
V nadpisu se mohou objevit i adjektiva „řetězová“, „výplňková“, „cylindrická“, je-li
v úloze příslušný křížovkový prvek uplatněn v celé úloze či předpona „POLO-“ (příslušný křížovkový prvek naopak není uplatněn v celé úloze). Případný podnadpis
podává luštiteli další informace (vyčíslení skryté tajenky, typ střídání apod.). V případě křížovkových úloh se tyto skutečnosti (řetězová, výplňková, cylindrická a POLO-) objeví v pojmenování odstavce legendy (pdf 36).
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Pomůcka (shluky, z kterých jsou složeny vpisované výrazy): ACE, ADAP, CEP, ENÁ, ERV,

HÁŘI, ÍNA, ÍNY, IS, JNA, KA, KALH, LITA, METR, NAB, NAST, NÁVR, NYKTO, OKUP, OTKY,
RATE, ROJ, ROM, STRA, TABI, TANY, TER,
UCCO.
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Papoušci
3
STŘÍDAVÁ KŘÍŽOVKOVÁ ÚLOHA
se skrytou tajenkou - 3, 3
VODOROVNĚ (cylindrická řetězová křížovka
- střídání dvou- a třípísmenných shluků): A.
Slangově „diskotéka“; kovový hřeb zahnutý
do pravého úhlu; československý motocyklový závodník (Oldřich); erbovní znamení v
podobě leknínových lupenů (plurál); mužské
jméno (29. 12.); sídlo v Indii. - B. Násyp z kamení; podzimní květina; monopolistické
sdružení podniků; ohledně; drobné poranění; zánět sliznice s odměšováním.
SVISLE (osmipísmenná doplňovačka - střídání písmen s dvou- a třípísmennými shluky):
1. Značka fotografického objektivu. - 2.
Pasák dobytka (řídce). - 3. Samostříl. - 4.
Podstatná vlastnost toho, kdo se snadno lekne. - 5. Smolinec (nerost). - 6. Krasobruslařská pirueta v tangovém držení (slangově).
Pomůcka (výrazy pro výpňku - svisle): BALESTRA, DIALYTAR, LEKAVOST, NASTURAN,
SKOTOPAS, TANGOVKA.
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Řešení: Adaptabilita, tanystra, ratejna, nastrojená, návrháři, Ister, Ervína, Nabucco, okupace, cepíny, nyktometr, Romka, kalhotky - tany jsou kořistí promyk.

B TAR

Americký jedovatý ještěr
PÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ
4
KŘÍŽOVKA
ODRAZOVĚ: Tajenka; značka vápníku; důkaz neviny; Evropan; slovensky „rána“; domácky Alexandr; vokalizovaná předložka; patřící Evě; značka hliníku; východoslovenská řeka; tázací zájmeno; posila; setina hektaru; ranní vláha; výzva; popěvek; švýcarské letovisko; slovenská spojka.
Pomůcka: Arosa.
Řešení: Korovec, Ca, alibi, Ir, rana, Alek, ke, Evina,
Al, Laborec, co, opora, ar, rosa, apel, la, Arosa, ak.

Úlohy 1 a 2 jsou vlastně novinky - řetězové křižování v řetízkové doplňovačce;
obrazec je doplněn uzlovými políčky. Úsměvné je omezení ve svazové normě každý vpisovaný výraz musí být vepsán nejméně do dvou řádků a dvou sloupců
(samozřejmě, že je možné do normy vložit cokoliv, např. že každý vpisovaný výraz musí obsahovat minimálně čtyři znaky - musí být vepsán do čtyř políček
apod.). Jde o nesystematický krok - vymezení se týká všech prvků.
Úlohy 3 a 4 demonstrují vypouštění silných linek či uzlových políček v případech,
kdy by byl obrazec úlohy pro luštitele spíše zmatečný.
Úloha 3 nepoužívá historický hádankový pojem „darvinka“, když stačí univerzální pojem „řetězovka“ či „řetězové křižování“. Podobně je v úloze 4 nadbytečně
zavedena nová odrůda - odrazovka (to patří do pojmenování odstavce legendy).
Rovněž „postupovka“ ponechaná ve svazové normě je historická záležitost pro
řetězové křižování (prvně uváděná u „ornamentovky“ roku 1954).
V pdf 13/3 a 24/4 je uplatněno řetězové křižování u lomeného směru vpisování
(historicky „síťovka“) - svaz zavádí další nadbytečný termín „dvoupatrová“, což
je zřejmé z podoby otištěného obrazce. Úloha může být tří-, čtyřpatrová atd.
V pdf 35/2 a 3; 40/4 vlastně splývá uzlové políčko s políčkem středovým, které
je charakteristické pro úlohy se skupinovým křižováním.
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Řešení: Křížovka - Disko, skoba, Balek, lekna,
Natan, Tandi; taras, astra, trast, stran, ranka,
katar. - Doplňovačka - Dialytar, skotopas, balestra, lekavost, nasturan, tangovka - kea,
ara (prostřední písmena třípísmenných shluků - čteno po řádcích).

Tana malá lépe snáší ztrátu
přirozených lesních biomů a
jejich přeměnu na plantáže,
parky a zahrady. (Viz tajenku
v podbarvených políčkách - čteno po sloupcích), hadů, koček žijících na stromech a
denních dravců.
STŘÍDAVÁ ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA 2
V podbarvených políčkách jsou písmena
ŘETÍZKOVITĚ: 1-2. Schopnost organismu přizpůsobit se zevním podmínkám. - 2-3.
Vojenská torba (zastarale). - 3-4. Čeledník. 4-5. Parádně oblečená. - 5-6. Pracovníci,
kteří dělají návrhy. - 6-7. Starý název Dunaje.
- 7-8. Ženské jméno. - 8-9. Opera G. Verdiho
z roku 1842. - 9-10. Obsazení protivníkova
území ozbrojenými silami. - 10-11. Horolezecké hole, které jsou opatřené kovovým
zobcem. - 11-12. Přístroj k vyšetřování vidění za tmy. - 12-13. Cikánka. - 13. Prodloužené peří na holeni pernatých dravců.

LIT, OBLO, ODČÍ, OTIS, PRŮV, RÝŽO, SE, SYP,
TĚŽ, UČEK, VNÍK, ŽKA.

Řešení: Rýžovník, knížka, aplit, těžba, aerko,
oblouček, karotis, sesyp, průvodčí - žerou
rovněž lesní plody.

Tana horská je drobný savec z čeledi tanovití. Tito
savci se vyskytují na ostrově Borneo. V jejich přirozeném prostředí byly
pozorovány především ve
dne. Mezi padlými kládami a větvemi vybírají svou potravu - členovce. (Viz tajenku v
podbarvených políčkách - čteno po řádcích),
potravou s obsahem cukrů patrně doplňují
nedostatek některých živin v jejich obvyklé
stravě. Mimo to se živí rovněž nektarem z víček některých druhů láčkovek.
PÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA 1
ŘETÍZKOVITĚ: 1-2. Ten, kdo rýžuje (zlato). 2-3. Malá kniha. - 3-4. Odrůda žuly. - 4-5.
Čerpání z přírodního bohatství. - 5-6. Aeroplánek. - 6-7. Malý oblouk. - 7-8. Krční tepna. - 8-9. Sesypaná půda. - 9. Zaměstnanec
prodávající či kontrolující jízdenky ve vlaku.
Pomůcka (shluky, z kterých jsou složeny vpisované výrazy): AER, AP, BA, KAR, KNÍ, KO,

Legenda - pojmenování odstavce legendy je zpravidla odvozeno od směru vpisování.
Obrazec - všechny potřebné údaje pro luštitele jsou v nadpisu či legendě.
Příklady k luštění demonstrují použití příslušného křížovkového prvku a jak současně ovlivňuje nadpis a podobu legendy. Předkládané úlohy jsou občas úplné novinky (doposud se s takovou úlohou luštitelé nikde nesetkali) a v případě tzv. křížovkových odrůd potvrzení, že dříve zavedený odborný termín luštitel vůbec nepotřebuje.
Tato strana je věnovaná řetězovému křižování (článek 15). Další úlohy jsou v pdf
1/4; 2; 13; 15/4; 21/7; 23/3; 24/4; 25/1; 26/1; 27/1; 28/3; 31/2; 35; 36/3; 40/4; 41/3.
Komentář k některým úlohám je uvedený dole.
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