
76 Doplňovačka - křižování skupinové
Komentář k doplňovačce je v záhlaví pdf 75. Jednotlivé stránky jsou věnovány vpisovavanému zna-
ku (pdf 75), křižování (pdf 76 a 77), legendě (pdf 78 a 79), typu políčka (pdf 80 až 83) a směru
vpisování (pdf  84 až 92). 
Pro skupinové křižování (článek 16, pdf 8; 70/2) je charakteristické středové políčko - v těchto úlo-
hách se výrazy zapisují ze středu, do středu a přes střed (odstředovka, dostředovka a osovka včet-
ně úhlopříčných variant - v čtyřúhelníkové síťce). Toto políčko se využívá i pro buňkovky (pdf 49;
67). Jak ukazují příklady v pdf, využívá autor všechny známé síťky (troj-, čtyř- a šestiúhelníkovou),
i když lze vždy uplatnit tzv. volné políčko - políčka navazující na středové políčko mohou mít totiž
libovolný tvar, i když byla pro sestavení obrazce použita konkrétní síťka. 

Autor samozřejmě může při sestavání jakékoliv křížovkové úlohy využít různou podobu konkrétní-
ho křížovkového prvku včetně různých kombinací, ale například písmennou úlohu se skupinovým
křižováním by určitě nesestavoval (vpisované výrazy by byly totiž jen dvou- popřípadě třípísmen-
né). Schematická značka jednoznačně udává  pořadí  zápisu vpisovaných výrazů.
U každé křížovkové úlohy lze vysledovat její rozšíření. Denně se může luštitel setkávat v různých
tiskovinách se „švédkou“ (písmenná křížovka s vepsanou legendou), podobně jako s logickou úlo-
hou „sudoku“. Úlohy s neúplným křižováním (doplňovačky - čtvercovky, klasické doplňovačky - pdf
9 aj.) jsou zveřejňovány méně často. Další doplňovačky, kam lze zařadit i úlohy se skupinovým kři-
žováním, jsou otiskovány především v několika odborných tiskovinách. 
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STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA    
Střídání písmen s dvou- a třípís-
mennými shluky
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Vznamný český hudební skladatel

Řešení: Bistra, vráska, Polsko, klásti; komité, kam-
pak, trampi, kosmos; kadeti, lešení, Mazepa, bie-
da; patos, nítit, titan, kotel; anatom, Italka, osa-
dit, piati; flanel, spinet, danost, pancíř; ostati,
etamín, elativ, ananas - Smetana.
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Nejslavnější portrét všech dob
SLABIKOVÁ DOPLŇOVAČKA  32
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PAPRSKOVITĚ PŘES STŘED: A. Jméno hereč-
ky Stašové; menší vedlejší místnost ve stave-
ní; slavnostní udělení akademické nebo vě-
decké hodnosti. - B. Odborník znalý účelné-
ho řízení podniků; fyzikální analyzátor kou-
řových plynů; ozdravení. - C. Stará bodná
zbraň s listovým hrotem; režné bavlněné
plátno; organická sloučenina křemíku. - D.
Zbavení úřadu nebo hodnosti; kosatcovitá
rostlina (Iris); krveprolití.
Pomůcka: B. Ranarex.

Řešení: Simona, komora, promoce; mana-
žer, ranarex, sanace; sudlice, kaliko, silikon;
kasace, kosatec, masakr - Mona Lisa.

STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA    
Střídání dvou- až šestipísmenných
shluků

1

V minulosti jeden z mála možných
způsobů dopravy zboží mezi vzdále-
nými místy 

PAPRSKOVITĚ DO STŘEDU: A. Krkavcovitý
pták; tažný vlaštovkovitý pták; planá rostlina
(nebeské očko); sedmikráska; krychlička; kle-
nutá místnost; druh papouška; nemírné pití
lihových nápojů (ve společnosti). - B.
Domácky Karmela; jedovatý had; skelet; kry-
sa pižmová; zemák; velká sýkora; rozloha;
trouba. - C. Plynotěsně uzavřený kovový
obal potravin; chroustí larva; jídlo; otevření
mrtvoly; polynéský opojný nápoj; žluvovitý
tažný pták; glazura; lasice. - D.Kusy palivové-
ho dříví; šplhavý pták; dosna; ovčí vlny s ků-
ží; vystřídání; statná bylina (rod Verbas-
cum); malvice jeřábu; jalová hornina.
Pomůcka: A. Pomněnka. - B. Koňadra.

Řešení: Straka, jiřička, pomněnka, chudobka,
kostka, kobka, kaka, pitka; Kara, kobra, kostra,
ondatra, brambora, koňadra,  výměra, roura;
konzerva, ponrava, strava, pitva, žluva, pole-
va, kolčava; polena, žluna, kana, rouna, výmě-
na, divizna, jeřabina, hlušina - karavana.
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STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA    
Střídání písmen s dvou- a třípís-
mennými shluky

4

Český básník a novinář, představitel
tzv. generace anarchistických buřičů

PAPRSKOVITĚ PŘES STŘED: A. Slovensky
„někdo“; ženské jméno (23. 8.). - B. Mořští
korýši; blaho. - C. Motýlí housenka; sloven-
ský boxer (Július, OH 1948). - D. Rostlinné
formace; slovensky „bílá“. -  E. Mikoláš Aleš;
domácky Valdemar. - F. Pometlo; jižní plody.
- G. Hněv; německy „koruna“. - H. Pomocná
věta v logice; svítidlo. - I. Úsek křídla u hmy-
zu; letitý. - J. Himálajská šelma; Cipískova
maminka.
Pomůcka: G. Krone. - I. Neala.

Řešení: Dakto, Tekla; krabi, slast; larva,
Torma; stepi, biela; malíř, Valda; metla, dat-
le; zlost, Krone; lemma, lampa; neala, starý;
panda, Manka - Karel Toman.
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Řešení: Marka, Marvan; parna, parta, par-
ma, parník; balvan, balka, balza, Balda; pal-
ník, palma, palce, Palmek; Koda, koza, koma,
kolá; Přemek, přece - tana malá.
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2 Obyvatel jihovýchodní Asii
(čteno po sloupcích)
DVOUSLABIČNÁ KŘÍŽOVKA  2

PAPRSKOVITĚ ZE STŘEDU: A. Bývalá němec-
ká měna; český herec (Jaroslav). - B. Vedra;
pracovní skupina; nedravá sladkovodní ryba;
pavidlo. - C. Velký kámen; údolí s mírnými
svahy a širším dnem; západoindické korkové
dřevo; domácky Vilibald. - D. Rozněcovač;
areka; silné prsty; domácky Palmiro. - E.
Jeskyně Českého krasu; domácí zvíře; vada
optických čoček; slovensky „kola“. - F. Do-
mácky Přemysl; vždyť.  
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Jihoamerická opice
SLOVNÍ KŘÍŽOVKA                 6

Řešení: Kosmatka, kostečka, kosatka, kostra; balatka,
balbutik, balvany, balina; palička, patra, pato, paková-
ní; manto, manina, mangusta, manželka - kosman. 

PAPRSKOVITĚ ZE STŘEDU: A. Vřeckatá hou-
ba; kůstka; dravý kytovec; skelet. - B. Bez-
cenná věc; člověk trpící koktavostí; velké ka-
meny; silná hůl (nářečně). - C. Česneková
hlávka; etáže; hra jihoamerických gaučů; ba-
lení. - D. Plášť (zastarale); bezcestí (nářeč-
ně); promykovitá šelma; choť.   
Pomůcka (použitá slova): ATKA, BAL, BUTIK,
GUSTA, INA, KOS, KOVÁNÍ, LIČKA, MAN,
MATKA, PA, TEČKA, TO, TRA, VANY, ŽELKA.

PAPRSKOVITĚ PŘES STŘED: A. Bufety podá-
vající rychlé občerstvení; rýha v kůži, vzniklá
jejím scvrknutím; sousední stát; umísťovati
tak, aby to leželo. - B. Výbor; tázací zájmen-
né příslovce; táborníci; vesmír. - C. Důstoj-
ničtí čekatelé; zednická pomocná pracovní
konstrukce; opera Petra Iljiče Čajkovského;
slovensky „bída“. - D. Přehnané dojetí; roz-
něcovat; kovový prvek; velká kovová nádo-
ba. - E. Tělovědec; Jihoevropanka; osázet;
slovensky „pátí“. - F. Bavlněná tkanina na
teplé prádlo; předchůdce klavíru; skuteč-
nost; krynýř. - G. Zůstati; průsvitná tkanina;
podoba přídavného jména k vyjádření elace;
jižní ovoce. 
Pomůcka: C. Mazepa. - F. Spinet.
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