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Bohuslav Doležílek byl významnou postavou českého hádankářského hnutí. 

Byl vynikajícím autorem hádanek, vítězem více než stovky hádankářských 

autorských soutěží, inovátorem hádankářské tvorby, dlouholetým členem 

redakčního sboru Hádanky a křížovky a hlavním vedoucím MAS. 

Bohuslav Doležílek se narodil v pekařské rodině. Mládí prožil ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí, kde byl nadšeným sokolem, šachistou a také členem klubu filatelistů (měl 

rozsáhlou sbírku známek, o niž s velkým zalíbením pečoval). Nechyběl mu výtvarný 

talent, byl tvůrčí a přemýšlivý. Při jeho smyslu pro humor jej bavily různé slovní hříčky 

a už jako mladík se začal zbývat tvorbou hádanek. 

Toužil stát se učitelem, to mu ale nevyšlo, celý život pracoval ve Vítkovických 

železárnách. Byl mu přidělen byt v Ostravě - Hrabůvce, kde do hádankářské činnosti 

zapojoval i manželku a dceru. Svým koníčkem byl "Bohda" zcela pohlcen, půl století 

byl členem kroužku Ostraváci, nevynechal snad jejich jedinou pondělní schůzku 

a neúnavně tvořil až do konce svého plodného života. 

Bohuslav Doležílek patří k legendám hádankářského hnutí. V kategorii autorství 

hádanek byl nositelem mistrovské třídy. Získal nejvyšší svazová vyznamenání – 

Bronzový, Stříbrný i Zlatý otazník. 

 

 



Z tvorby Bohuslava Doležílka uvádíme sedm jeho slovních hádanek: 

1. VÝMĚNKA (Bystřina 1982) 

Mokne pták i cynik v slotě,                            

budovy část plíseň „zdobí“,                           

zmařen zápas v naší Lhotě,                           

na deště se otec zlobí. 

 
2. VSUVKA (z pětiboje 1985)       

Přes noc stal se hokejista 

idolem všech našich hochů,  

střed vsi, v městě různá místa 

představují hrací plochu. 

Rušno je teď kolem puku,  

jako kůň se leckdo vzpíná, 

boj je vlastnost správných kluků,  

váhavce kmet napomíná... 

 
3. PŘÍSUVKA (z pětiboje 1973) 

Rodiště otce nepoutá syna, 

opustil vlast, kde pustne hrob Vlacha, 

vábí ho step či pahorkatina 

divoká zvěř i zvířata plachá. 

V pralese loví Umberto hady, 

všude je zájem o jejich kůže. 

Sotva plaz chytil hlodavce tady, 

kořistí stal se mladého muže. 

 

4. PRONIKAČKA (1970) 

 

 

    

5. CITOSLOVKA (Bystřina 1986) 

Sklánějí se stromy k Nise, 

V slotě smysl nepomůže,  

cizince vůz rozjíždí se 

díky statným pažím muže. 

 

6. ODSUVKA (1980) 

Stavivo, dům, kupa písku,  

osiřely na středisku. 

Ztichla tklivá píseň ženy –  

nastal víkend vytoužený... 

Otec sýr dal do tlumoku –  

do hor šlape s jiskrou v oku. 

 

7. HLÁSKOVKA (Bystřina 1979) 

Potkan chtěl se dostat dovnitř kotce, 

neslavně však skončil v léčce otce. 

Řešení:  

1. Slípka, necita, patro, klání - plískanice táta proklíná. – 2. Králík, náves, tarpan - kárá liknavce starý 

pán. – 3. Kraj táty, rov Itala, lamy - krajta tygrovitá lapla myš. – 4. Pěnkava, karta – pěkná kravata. – 

5. Topol, akát, čich - auto Poláka tlačí chlap. – 6. Cement, malta, stavba, stoh, duma - ementál táta 

v batohu má. – 7. Hlodavec hledal vchod do chléva. 
 

                    


