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Článek 24 se věnuje speciálním polodokreslovým úlohám. Na řešitelských pře-
borech luští zdatní křížovkáři tyto křížovky jako dokreslovky - k dispozici mají
jen čistý čtverečkovaný papír. Společné pro všechny typy těchto úloh (křížov-
ky se sdruženou obrázkovou legendou, šikmé křížovky, křížovky s číslovanou
legendou, výplňkové křížovky - v zadání je uveden taxativní výčet vpisovaných

výrazů)  je vždy nalezení prvního křižování, a to je klíčové. Je-li v zadání uve-
deno jediné křižování, linka obrysu, slabá mozaiková linka síťky apod., jedná
se už vždy o křížovku polodokreslovou - tak tomu je i na mém webu. 
Příklady k luštění uvádějí komentář - předluštitel má většinou svůj vlastní
systém, nemusí se vždy shodovat.

Předluštitel má podobné úvahy jako při řešení úloh se sdruže-
nou obrázkovou legendou (pdf 52). V tomto případě se však jed-
ná spíše o úlohu logickou, luštitel zde neuplatní křížovkářské do-
vednosti - přechod z výrazu legendového na vpisovaný, protože
vpisované výrazy jsou dány (systematicky seřazené).
Při prostudovávání legendy hledá vždy písmena, která se ve vý-
čtu vyskytují nejméně. V této úloze jsou to písmena G a Č, kte-
rá se mohou křižovat. Samozřejmě, že tomu tak nemusí vždy
být - mohou být obsažena v tajence - v případě, že se nějaké
písmeno vyskytuje ve výčtu jen jednou, tak musí být zákonitě
součástí tajenky; podobně je v tajence U, protože je ve výčtu
pětkrát.   
Předluštitel zvolil pro začátek křižování TEČE x TÁČE, protože Á
je ve výčtu jen čtyřikrát (viz obrazec). Dále hledal výrazy, které
se křižují s výrazem TÁČE (ELÁN, DÁVAT, SAMARITÁN)
I v tomto případě je nutné pro přehlednost při luštění označovat
spotřebované vpisované výrazy (například podtržením).
Při dalším vyplňování křížovky se vždy pokoušel co nejdříve od-
halit typ rozdělovací značky (rozdělovací linka či políčko) a typ
symetrie (podle vodorovné či svislé osy, respektive podle stře-
du). Křížovka vždy vyjde - nezáleží, zda umístíte první vpisova-
ný výraz vodorovně či svisle.
Řešení úlohy je v pdf 37/2. 

Řešení: Svisle - Kajak; polekat; voda, žabař; Elen,
draná; čeští, Arad; Evenk, loni; Rapid, urát; shon,
unaka; Vasa, Natal; omoc, amara; rataj, Alan;
adeps, míti; alokuce, otýti - ježdík dunajský. 

Kladem při pobytu v lázních může být kromě
vlastních procedur i (dokončení v tajence).
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Analogový elektrochirurgický přístoj pro
oční ambulance a kliniky plastické chirurgie
PÍSMENNÁ VÝPLŇKOVÁ 
DOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA                     
VODOROVNĚ a SVISLE:
2: AR, AT. 
3: KPA, MOL, OTA, TAU, TUK, ULI.
4: AMOR, ANET, BETL, BUDA, EGON, ELÁN,

EMIL, KALK, LADA, LEPT, OCET, TÁČE,
TANK, TEČE.

5: ANATA, KASEK, DÁVAT, PRAGA, TREBA,
UNITO. 

6: ALOBAL, ?, OKATEC, POROTA, TENATA.
9: DIREKTIVA, SAMARITÁN.
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Vzácná ryba
PÍSMENNÁ VÝPLŇKOVÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA                                              
VODOROVNĚ a SVISLE:
4: ALAN, ARAD, ELEN, EPOS, LONI, LUNA, MÍTI, NINA, OMOC, ORAT,  SHON, URÁT, VASA, VODA.
5: ADEPS, AKARA, ALANI, ALANT, ALÍCI, AMARA, CAPOT, ČEŠTÍ, DRANÁ, EVENK, KABAR, KA-

JAK, KODEŠ, MAMUT, NATAL, OTELO, OTÝTI, RAPID, RATAJ, ŘÁDIT, SVORA, UNAKA, VEČER,
ŽABAŘ. 

6: HAMADA, KARATE, POLEVA, TANANÁ. 
7: ALOKUCE, POLEKAT.
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Dokreslové výplňkové křížovky (úloha 1) se
objevovaly pravidelně kolem roku 1966 na
řešitelských přeborech. Luštitel měl k dispo-
zici jen čistý čtverečkovaný papír.
Pro širokou luštitelskou se předkládají až do
současnosti úlohy převážně s obrazcem, po-
případě s obrazcem neúplným - polodokre-

slovky, a to s křižováním úplným (křížovky) či
neúplným (doplňovačky). V případě, že v za-
dání není uvedena pomůcka (zde KODEŠ), z
které se dá pokračovat, doporučuje se hledat
první křižování na volném čtverečkovaném
papíru jako v úloze 1. Obtížnost předkláda-
ných úloh se dá regulovat.

DIOPSID
DROBENÉ
CHRAPOTY
IKEBANA
IMUNITA
KLAMANÝ
KOLOTOČ
KRMIČKA
LÉKOPIS
OPRAVNA
PROKLUZ
STRANOU
TAZATEL
TRAVINA
VÝPLATA

KLIKVA
MARÉNA
OPASEK
OSTUDA
ROZPOR
STOPKA
ŠKOLÁK
VÝTISK

AGAMA
ANEBO
ATÉNY
ČTIVÉ
KLAKA
MOUCHA
PLESA
PLOCHA
STATI

ARA
LÁN
LAR
MÁK
NIT
OBR
PÁS
PSI
TEP
TUK
VÁL

Obecně lze říci, že doplňovačky (úlohy s neúplným křižo-
váním) jsou na luštění obtížnější. Pokud mají všechny
vpisované výrazy různých délek větší četnost, je taková-
to úloha pro řadového luštitele vlastně neřešitelná.
Nalezení prvního křižování, ze kterého se dá pokračo-
vat, je nesnadný úkol. Můžete si to ověřit - neuvádím
zatím řešení. Přitom se luštitelé s podobnými úlohami
mohou pravidelně setkávat.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(Viz tajenku) se potápí s polorozevřenými křídly až do
hloubky 14 metrů. Může zůstat pod vodou přes jednu minu-
tu. Žere mlže, plže, korýše, ostnokožce i drobné ryby.   
PÍSMENNÁ VÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA                                          
VODOROVNĚ: 2: AP, IL, KM, OT. - 3: ANE, DAO, ESO, OLI, OTE, PIA,
PRO, UMA, ÚRE, VÁT. - 4: HOLE, MLÉČ, OLEA, ONKA, OPAK, RAPI,
RUSI, ZVRT. - 9: AUTOSALON, OCÁSKOVEC. - 11: Tajenka.   
ŠIKMO DOLŮ: 2: CU, ČO, OH, PO. - 3: ALO, DVĚ, ÉTA, HLE, OVO, PÁS,
RET, ÚPA, URA, ZNI. - 4: APEL, LUKA, ORSI, RASA. - 7: MOTÝLEK,
OPATOVO. - 9: SEMENOTOK. - 11: INKARDINACE, MANIPULÁTOR.   
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Na začátku 19. století dokončil Francouz
Jacquard svůj známý stroj žakár - samočinný
vzorový stav. Řízení obstarávaly děrované
(viz tajenku).
SLABIKOVÁ VÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA     
VPISOVANÉ VÝRAZY (řazení podle počtu sla-
bik): 2: BOTY, KAPER, KARMA, ?, KOSTKA, LAR-
VY, MALÁ, MÁLEK, MAPA, PERLA, POKOST,
TOLAR, VOLEK, VYZA, ZADY. - 3: NOMÁDY,
POLÁRA. - 4: PARABOLA, TOMANOVO. 
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Řešení: Viz pdf 26/4.

Řešení:
Viz pdf 14/1.

Mezi nejlehčí výplňkové křížovky patří ty, u kterých má luštitel k dis-
pozici úplný obrazec, vpisované výrazy jsou rozděleny podle použi-
tých směrů vpisování (úloha 3) ap. Dalším nadlehčením může být i
vepsání nějakého výrazu do obrazce. Očíslování řádek a sloupců
slouží pak k označení spotřebovaného výrazu. 

VPISOVANÉ VÝRAZY:


