
72 Směr vpisování - spirálovitý
Směr vpisování (článek 10) má nespočet možností. V podstatě vše vychází ze
zvoleného druhu políčka (článek 11), které tvoří pak síťku a následně celý ob-
razec. Spirálovitý směr vpisování znali křížovkáři již v roce 1957. Tehdy byla ta-
to úloha pojmenována jako ornamentovka (pdf 34/2). Později byl spirálovitý
směr využíván i v síťce trojúhelníkové či šestiúhelníkové, vyloučena nejsou ani
tzv. políčka „volná“. Další komentář je v záhlaví pdf 71. Některé úlohy na této
straně mají premiéru. Obrazec může být navíc doplněn čárkovanou čarou, kte-
rá demonstruje zápis vpisovaných výrazů (pro jednoznačnost zápisu).

Upřesnění pro luštitele může být v podnadpisu (úlohy 1, 2 a 4), v pojmenová-
ní odstavce legendy (úlohy 2 a 4) a pod. Za povšimnutí stojí různé kombinace
křížovkových prvků střídání vpisovaných znaků apod.
Další úlohy: pdf 7/4; 10/2 a 3 (vícesměrka),  pdf 38/2 (tajenka čtená spirálovi-
tě), pdf 40/5 (shluková řetězová křížovka), pdf 56/5 (křížovka - spirálovitě a svis-
le), pdf 57/1 (řetězová křížovka s jednoslovnou legendou).
Podoba úloh s uplatněním spirálovitého směru vpisování závisí na nápaditosti
autora - kombinace různých křížovkových prvků.

Domestikovaná forma lamy
STŘÍDAVÁ 
ŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA             
Střídání shluků s obrázkovým znakem
SPIRÁLOVITĚ DO STŘEDU (pětipísmenné vý-
razy): Posvátný okrsek kolem chrámu v
Olympii ohraničený zdí; strakatí koně; bílý
pérkovitý oblak; obyvatelka Ruska; taroková
karta (svršek); domácky Valérie; jeden z nej-
starobylejších žijících druhů přežvýkavců
(poskytuje pižmo); domácky Barbara; esky-
mácký člun vyrobený z kůží; nějak; mužské
jméno; jednočlen; přechodné zbavení vědo-
mí úderem (zastarale); schránky pro zemře-
lé; český herec (Oldřich, 1921 až 2013); lido-
vý název mandelinky topolové; cípalovitá
mořská ryba; malí líni; slovenský grafik, ma-
líř a ilustrátor (Miroslav); uzenářské výrobky
v podobě válečku; odění na ochranu trupu;
vyrytá čára; zavalitá sladkovodní ryba pří-
buzná kapru; společenský tanec amerického
původu z roku 1950.
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Řešení: Altis, tisci, cirus, Ruska, kaval, Valka,
kabar, Barka, kajak, jaksi, Simon, monom,
omrak, rakve, Velen, lenka, kalín, línci, Cipár,
párky, kyrys, ryska, karas, raspa - alpaka.

Nejvzácnější papoušek světa
STŘÍDAVÁ 
ŘETĚZOVÁ KŘÍŽOVKA      
Střídání shluků s obrázkovým znakem
SPIRÁLOVITĚ DO STŘEDU (pětipísmenné vý-
razy): Asijský bezparohý jelen; tibetský bud-
dhistický text předčítaný umírajícím; dota-
žek (část produkce při destilaci tekutin); sou-
část saka; jeřáb Antigonin; zlatý dukát flo-
rentského vévody Cosima III. ražený začát-
kem 19. století; převod hnací síly na kola;
značka motocyklu; jméno bývalého ředitele
divadla Rokoko Vostřela; závislost větného
členu na druhém vazbou řízenou jedním čle-
nem; hodnotit; starý název radonu; sídlo v
USA; stát USA; sídlo v okrese Jičín; ekono-
micky významné kaprovité ryby (zdrobněle);
vydávat vysoký cvrčivý zvuk; domácky Kate-
řina.
Pomůcka: bardo, Onida, ruspo, sarus.

2

Řešení: Kabar, bardo, dokap, kapsa, sarus,
ruspo, pohon, Honda, Darek, rekce, cenit,
niton, Onida, Idaho, Holín, línci, cikat, Katka
- kakapo.

Pomůcka: altis, Cipár, raspa.

Řešení: Klokan, anténa, narval, alobal,
Alaska, kanady, dynama, maděra, raketa,
tanrek, ekoška, karaka, karasi - kraska.

Krkavcovitý pták
ŠESTIPÍSMENNÁ 
ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA                     3

SPIRÁLOVITĚ
KE STŘEDU:

Pomůcka:
karaka

maděra
tanrek

Yukon

Ekonomika

SPN (s
la

ng
ov

ě)

Novozélandský papoušek
PĚTIPÍSMENNÁ 
ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA                     5

SPIRÁLOVITĚ
KE STŘEDU:

Ariana
(domácky) 

Řešení: Skoba, baňka, karta, taška, kaňka,
kabar, Arika - kaka.

Pomůcka: kabar.

Nejpočetnější pták planety (cirka 10 miliard)
PÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA 
V řetězci jsou tři společná písmena
SPIRÁLOVITĚ KE STŘEDU (délka vpisovaných
výrazů je v závorce): Opak stoupavosti (9);
obyvatel Irska (8); francouzská herečka (7);
ruský hokejista (7); Edisonův přístroj, který
byl spojením kinetoskopu a fonografu (9);
zastaralý typ elektronky (8); domácky Ro-
nald (8); deset gramů (8); rostlina rodu
Ramonda (8); následníci Alexandra Velikého
- vojevůdci vládnoucí po jeho smrti (9).
Pomůcka (vpisované výrazy rozložené na
dva shluky): DEKA, DIADO, FONO, GRAM,
CHOVÉ, KIN, KINET, KLESA, LDEK, NDIA,
OFON, OSTR, OVAN, OVE, OVEČ, RAMO, RO-
NA, TRON, VANH, VOST. 
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Řešení: Klesavost, ostrovan, Vanhove, Oveč-
kin, kinetofon, fonotron, Ronaldek, deka-
gram, ramondia, diadochové - snovač.


