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1. Smetanovy opery 

Z postupně vyvěšovaných obrázků je potřeba rozpoznat, že se jedná o Smetanovy opery. Pořadí  

vyvěšování: Tajemství, Hubička, Prodaná nevěsta, Čertova stěna, Dvě vdovy, Dalibor, Libuše, Viola. Po  

doplnění šifry 1a pak vyjde heslo PATRON. 

 

2. Rébus 

V každé skupině obrázků s čísly se skrývá postava z pohádkového seriálu Arabela, jsou to postupně 

Fantomas, vodník, Arabela, Hermann, Hyacint II, Xénie, Mekota, Rumburak, Vilibald. Tajenku pak 

dávají písmena určená čísly pod jednotlivými obrázky.  

Řešení: NA DRAHACH X MOKRA II 

 

3. Pí 

Desetinná čárka u číslice loga této šifry navádí na π (pí). Číslo nebo čísla, která jsou uvedena 

v jednotlivých řádcích udávají pořadí číslice z čísti pí za desetinnou čárkou. Výsledkem je v každém 

řádku číslo, které udává pořadí písmene z abecedy. Číslo pí s dostatečným počtem desetinných míst bylo 

součástí šifrovacích pomůcek, které týmy dostaly do startovní obálky.  

Řešení: NA KOPCI SEVERNI KONEC STROM SE JMELIM 

 

4. Dělení písmen 

Podle toho, jakou část čtverce zaujímají písmena, je potřeba jejich pořadí v abecedě podělit a pak 

dohromady celý čtverec sečíst. Výsledný součet za celý čtverec udává opět pořadí písmene v abecedě. 

Čtverec, ve kterém celou plochu zaujímá A (1/1=1), kóduje písmeno A (1); čtverec, ve kterém polovinu 

zaujímá V (22/2=11) a polovinu T (20/2=10), pak kóduje U (11+10=21) atd.  

Řešení: U KAPLE KAPLE TUJE 

 

5. Státy EU 

Každé písmeno řešení je kódováno jednou barvou duhy (barvy odpovídají barvám duhy na šifrovacích 

pomůckách ze startovní obálky), a to tak, že státy, které obsahují danou barvu, je potřeba vyznačit v rastru 

států EU, které jsou na šifrovacích pomůckách. Jedná se tedy o grafickou šifru. 

Řešení: KOCANDA 

 

6. Včelky 

Jak včelky prochází pláství a obchází jednotlivé šestiúhelníky, tak posunují písmena v nich napsaná o 

tolik, kolik hran z šestiúhelníku obejdou. Pokud včela obchází šestiúhelník po směru hodinových ručiček, 

je potřeba od písmene počet hran odečíst, pokud ho obchází v protisměru, tak počet hran přičíst. Jedna 

včela kóduje jedno slovo. Slova je potřeba seřadit abecedně podle názvů barev včelek, tedy v pořadí 

červená, fialová, hnědá, modrá, oranžová, růžová, šedá, zelená, žlutá. 

Řešení: PLESNIKOVA JIH NEJVETSI SHLUK STROMU VZDALENOST CCA PATNACT METRU 

 

7. RGB vlajkovka 

Levá strana rovnice určuje rastr, do kterého je potřeba zapsat trojúhelníky, čtverce nebo jejich části 

z pravé strany rovnice, a to v barvě udané modelem RGB. Výsledkem je vykreslení vlajek z vlajkové 

abecedy (k luštění bylo potřeba použít šifrovací tabulku ze startovní obálky, neboť měla vlajkovou 

abecedu upravenou.) 

Řešení: HUDYHO STUDANKA 
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8. Římská  

V číselných sekvencích je potřeba rozpoznat římská čísla zapsaná číslicemi odpovídajícími pořadí 

písmene římské číslice v abecedě (09=I, 22=V, 24=X). Římská čísla pak udávají pořadí písmene řešení 

v abecedě. 

Řešení: BURESOV POD MOSTEM 

 

9. Ptáčci na drátě 

Ptáčky je potřeba rozdělit do dvou skupin budek podle toho, na kterou stranu jsou otočeni. Do každé 

budky vejde tolik ptáčků, jaké je číslo uvedené v budce. Každá budka s ptáčky pak kóduje jedno písmeno 

morseovkou: malý ptáček = tečka, velký ptáček = čárka. 

Řešení: VEZOVE DOMY 

 

10. Osmisměrka 

Všimneme si, že slova v legendě nejsou seřazena abecedně. Pokud je vyškrtáváme v osmisměrce 

postupně, brzy odhalíme, že vždy každá dvojice slov má právě jedno společné písmeno, tedy střed, a směr 

slov nám určuje v semaforové abecedě písmeno do řešení. Vyškrtáme-li všechny dvojice slov, zbylá 

písmena v osmisměrce nám dají druhou část řešení. 

Řešení: ZALESNA XI S BETONOVA SKRUZ, VZDALENOST K OBJEKTU SEDESAT M 

 

11. Sedmisegmentovka 

Po spočtení uvedených matematických příkladů je potřeba si všimnout, že číslice ve výsledcích jsou 

pouze od 1 do 7 a nikdy se neopakují. Aplikují se tedy do rastru sedmisegmentovky, která byla zakreslena 

na šifrovacích pomůckách. Ač písmena O/D a R/A po zakreslení vypadají stejně, při dodržení pořadí 

zakreslování podle výsledného výpočtu lze odhalit rozdíl v jejich zápisu, a tedy správně přečíst řešení. 

Řešení se čte v pořadí daném číslem za znaménkem matematické operace. 

Řešení: ULICE DLOUHA ZEL PREJEZD 

 

12. Sudoku 

Počet písmen v textu (81) a počet číslic (81) navádí na rastr 9x9, což by mohlo být sudoku. Číslice se tedy 

vepíší po řádcích do rastru 9x9. Vznikne tak sudoku, ve kterém je 7 chyb. Chyby opravíme a když do 

tohoto rastru vepíšeme text, písmena na pozici opravených chyb nám dají tajenku, kterou je potřeba číst v 

pořadí opravených číslic od 1 do 7. 

Řešení: DVACATA 

 

13. Přirovnání 

Dvojice obrázků je potřeba spojit podle přirovnání, pro která se používají. Samotná přirovnání jsou 

napovězena v boxu uprostřed, kde číslo v závorce napovídá slovní druh. Použitá přirovnání: hluchý jako 

poleno-tetřev, žízeň jako trám-velbloud, tichý jako myš-pěna, mlsný jako kocour-koza, napnutý jako 

kšandy-struna, pije jako dán-duha, chytrý jako liška-rádio, pomalý jako šnek-želva, vlasy jako hnízdo-

hřebíky, tlustý jako bečka-prase, hlava jako balon-střep, sladký jako cumel-med, tvrdohlavý jako mezek-

beran, černý jako uhel-havran, kouká jako puk-výr. Kolik jedniček spojnice protne, tolikáté písmeno 

z přirovnání je potřeba pro řešení vzít. 

Řešení: U ZIMNIHO STADIONU 
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14. Filmová 

Posledních pět slov každé věty navádí na jeden známý český film. Po odhalení jeho názvu se z příslušné 

věty čte tolikáté písmeno, kolik písmen má název filmu.  

Řešení: NA POŽÁŘE GARÁŽE 

 

15. Báseň 

Každý jistě poznává Erbenovu báseň Polednice, i když samotná Polednice je z textu odstraněna. Navíc je 

v básni drobná změna: „malý, hnědý“ namísto „malá, hnědá“. Ze změny rodu lze dedukovat hint, kterým 

je: poledník. Písmeno, které je nahrazeno obrázkem, je tedy potřeba posunout o hodnotu časového pásma 

daného lokací uvedeného obrázku. Vyjde mezitajenka VYBORNEKAZDEPATE. Nabízí se dvě 

jednoduché interpretace: každé páté písmeno nebo každé páté slovo. Obě vyzkoušíme a zjistíme, že řešení 

se skrývá pod každým pátým slovem. Čteme tedy v morseovce znaky, které jsou uvedeny pod těmito 

slovy a to tak, že = tečka, = čárka, = oddělovač. 

Řešení: SZ ROH MALE SCENY 

 

16. Pohyb v polském kříži 

Tím, že se zkusí celá cesta daná šipkami zakreslit, lze dojít k tomu, že se jedná o pohyb v rastru polského 

kříže (hintem je to, že šipky jsou červené a bílé). Pak už jen stačí projít cestu znovu a pro řešení použít 

vždy písmena označená červenou šipkou. 

Řešení: POTOKY X TRIDA TOMASE BATI PRUCHOD 


