
50 Obrazec - polodokreslová křížovka (obrys)
Adjektivum „polodokreslová“ se dostane do nadpisu v případě, že se
řešiteli předkládá neúplný obrazec. Úkolem řešitele může být dopl-
nění síťky (mozaiková políčka), rozdělovacích značek (rozdělovací
linky, políčka či body, uzlová políčka), obrysu (vnější, popřípadě i
vnitřní) či dalších součástí obrazce (doplnění začátků vpisování u
buňkovitého směru vpisování, pdf 49/1 a 4). 

Údaj „nesouměrně figurální“ lze v nadpisu vypustit. Nesouměrnost
obrazce je zřejmá z umístění rozdělovacích linek. Popis podoby ob-
rysu je vlastně nadlehčení luštění (náročnější řešitel chce obrys vyluš-
tit bez nápovědy). Podobu zadání polodokreslové úlohy určuje autor
(s ohledem na obtížnost, kterou chce řešitel zvládnout) - nelze to te-
dy taxativně předem předepisovat.  
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Z ptačí říše
Ptáci jsou pro lidi ekonomicky důležití; mnoho z nich je pro ně
zdrojem potravy, získávané buď lovem (čižba, myslivost) nebo
chovem, poskytují však i jiné produkty. Také jsou užiteční tím, že se ži-
ví velkým množstvím hmyzu a jinými „škůdci“. Některé druhy, jako na-
příklad (1), jsou často chováni jako domácí mazlíčci. (2) hrají význam-
nou úlohu ve všech aspektech lidské kultury od náboženství až po poe-
zii a populární hudbu. Okolo 130 druhů ptáků vyhubil člověk od roku
1600 díky svým aktivitám. V Česku hnízdí téměř 200 ptačích druhů, z če-
hož jedna (3).
STŘÍDAVÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ POLOMOZAIKOVÁ
POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA                                                    
Střídání písmen s dvou- a třípísmennými shluky. V mozaikových políč-
kách jsou tři písmena. Nutno doplnit jen zbývající obrys (vnější a vnitř-
ní).
VODOROVNĚ: A. Žlábkovnice. - B. Dřívější úředník. - C. Opakovací puš-
ka. - D. Hudební nástroje; slabé lano; součást domu. - E. Měsíční mo-
ře; zlatobýl obecný; druh tkaniny (řídce). - F. Dohasínání obrazovky;
chorvatský přístav; dvih; vládnout; domácky Odeta; muslimská modli-
tebna; spojka; slůvko zaklení. - G. První tajenka; druhá tajenka. - H.
Lázně u Černého moře; třpyt; asijský stát; karetní barva; sídlo v Rusku;
otvor ve zdi; kohouti (řídce). - I. Předem stanovená; ženské jméno; gol-
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fová hůl; hvízdání; přírodní červené barvivo; pocházející z ovce; ožeh;
koupací nádoba. - J. Třetí tajenka. - K. Přítok Moravy; český sochař
(Jan, 1905 až 1986); šereda; letecký útok; vztahující se ke kalině; do-
mácky Kristián; mořská vydra; odrůda žuly; tahat los. - L. Úbytek hmot-
nosti kapalin. - M. Dětská hra. - N. Slovensky „děva“. - O. Kuchyňské ná-
stroje. - P. Žíla.
SVISLE: 1. Výtoniště; potřeba pradleny; ženské jméno; vyrobené z lode-
nu. - 2. Žena donášející svačinu; strnule stojící osoba. - 3. Mezinárodní
kód letiště Itabuna (Brazílie); pramáti. - 4. Druh houby. - 5.
Staroegyptská pohřební nádoba; jednotka objemu; brýle; jméno tenis-
ty Lendla. - 6. Jinak; východosibiřská řeka; část areálu; větev (nářečně).
- 7. Africký stát; horké léčivé prameny; rezavý tvor; naše město. - 8.
Dostatečná (studentský slang); mrštná. - 9. Druh dýky. - 10. Maličko;
lesní strašidlo. - 11. Rytíř krále Artuše; sibiřský veletok; německý neur-
čitý člen. - 12. Zahradnická pomůcka; obvazová potřeba; český herec
(Oldřich). - 13. Zbaviti čárů. - 14. Zhotoviti šitím; čiperný člověk. - 15.
Habešská peněžní jednotka; šance; dobytčí nápoj. - 16. Alifatický amin.
- 17. Anglicky „pes“; rukojeť (nářečně). - 18. Sudokopytník ze skupiny
lesoňů; součást portlandského cementu. - 19. Španělské mužské jméno
(Baltazar); nástroj pro volné kování na bucharu. - 20. Cukrářský výro-
bek; eternit; karta. - 21. Spěch. 
Pomůcka: F. Haram. - H. Arti. - 3. ITN. - 15. Harf. - 17. Dog.
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Uvedené řešení obou směrů vpisování umožňuje snadno doluštit celou úlohu.
Řešení: Vodorovně - A. Sima. - B. Kancelista. - C. Opakovačka. - D.
Lyry, lanko, balkon. - E. Mare, celík, tafet. - F. Dosvit, Split, arze, kra-
lovat, Oduš, Haram, dokud, sakr. - G. ???, ???. - H. Soči, lesk, Laos,
kule, Arti, okno, koti. - I. Dana, Nila, patr, svist, hena, ovčí, opal, va-
na. - J. ???. - K. Oskava, Kavan, ohava, nálet, kalinový, Tian, kalan,
aplit, losovat. - L. Kalo. - M. Loto. - N. Deva. - O. Nože. - P. Véna.

Svisle - 1. Dok, soda, Toska, lodenové. - 2. Svačinářka, Lotova žena. - 3. ITN,
Eva. - 4. Spálenitka. - 5. Kanopa, litr, skla, Ivan. - 6. Sice, Kolyma, panoha. -
7. Mali, vary, rezek, Ostrava. - 8. Stačka, svižná. - 9. Stilet. - 10. Krapku, hej-
kal. - 11. Lancelot, Lena, ein. - 12. Kolík, vata, Nový. - 13. Odčarovati. - 14.
Ušíti, číman. - 15. Harf, okop, okal. - 16. Aminoalkan. - 17. Dog, řap. - 18.
Kudu, alit. - 19. Baltasar, kovadlo. - 20. Konfet, krytina, eso. - 21. Chvat - ka-
nárek; ptačí figury; třetina žije na mokřinách.
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