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I.Quest 2013 za tým Dlouhý, Široký, Krátkozraký a ti druzí 

 

Jak jsme se o soutěži dozvěděli? – Všichni členové jsou fanoušci a pravidelní čtenáři D-F. 

Proč jsme se zúčastnili? – Už nějakou dobu jsme toužili zúčastnit se V-U, ale kvůli vzdálenosti a dalším 

menším/větším překážkám se tak nikdy nestalo. A když jsme se nyní rozhodovali, byl pro nás I.Quest 

jasná volba  

Jak jsme se připravovali? – Jako správní nováčci nijak zvlášť. Snad jediné bylo natažení drátů od 

autoakumulátoru do kabiny pro další 12V autozapalovač a tak vůbec postarání se o přísun elektřiny 

pro mobily, notebook a tablet. Neponechali jsme náhodě ani tištěné mapy Písecka + Strakonicka, 

které jsme otevřeli asi jednou. 

Na soutěž jsme vyrazili už v pátek po práci. Po nákupu zásoby pochutin, tekutin a paliva jsme po 

osmé večerní dorazili na místo setkání v Písku. V chatce jsme se zabydleli rychle a vydali se za 

ostatními na pivko. Nad ním jsme rozumovali s dalším týmem o jejich dosavadních zkušenostech 

v šifrovacích soutěžích. Moc sebevědomí nám to po všech těch Matrixech, Bludištích atd. nepřineslo. 

Spát jsme šli brzo, a pokud vím, spali jsme jako zabití. Budíček v 4:45 nebyl kvůli nedočkavosti a 

těšení se tak hrozný. U Vodáka jsme dostali vše náležité k soutěži. Také to bylo snad jedno ze dvou 

míst, kde byli k vidění všichni soutěžící (toho času jsem nás označoval za „chudáky“) pohromadě. 

Úderem 6:00 hodiny na digitálkách se všechno spustilo. Některé týmy někam okamžitě vypálily, jiné 

vyčkávaly na místě a odjížděly postupně. Stejně tak my jsme se nakonec vydali na začátek Písku, kde 

jsme se, jako v podstatě celou soutěž, snažili ulovit signál. Ukázalo se, že vodafone má v těchto 

krajích mizerné nebo nulové pokrytí a že není nejšťastnější, když celá posádka našeho vozu má právě 

tohoto operátora. S přístupem na internet se nám podařilo získat nějaké indicie, takže jsme nakonec 

podle turistických map zcela přesně dorazili k pomníku. Akorát jinému. Následovalo další googlování, 

nyní s konkrétním popisem, jak se na místo dostat a s GPS souřadnicemi. Hledat pomník jsme se 

vydali po pěšině, takže mě lehce překvapilo, když jsem kamennou stavbu zahlédl kdesi v roští zcela 

mimo trasu. Hajný Knapp byl odvážný a svůj protiválečný počin vystavil všem hezky na oči. Hned mi 

to připomnělo Cimrmanovu Hospodu Na Mýtince, jak mu tam chodili lidi. Kódu na klacku jsme si 

naštěstí všimli, takže jsme pomník vzteky nemuseli vozit v kufru jako D-F ;)  

Druhý úkol se Zeměplochou se podařilo rozlousknout nejsečtenějšímu kolegovi, který místo 

googlování mapy města zkoušel v indicii nevyjmenované budovy města Ankh-Morkpork a 

Neviditelnou univerzitu trefil už na první pokus. Obrázek Matěje Kopeckého jsme luštili metodou 

pokus-omyl, kdy jsme zkoušeli náhodné české osobnosti. Už jsme byli hodně blízko a po nalezení 

stejného obrázku jsme měli zcela jasný další cíl – Mirotice. Okolo Alšova domu jsme chvíli pobíhali, 

než jsme BT modul našli. Krom toho nás na místě obtěžovala Straka obecná (není to eufemismus pro 

menšinu; normální straka prostě), která sice nádherně pózovala pro foťák, ale taky mi posrala auto. 

Indicii k nalezení sochy anděla pomohl náš dvorní grafik, kdy si jasně vybavuji, jak říkal: „Kovářovice 

to je tady někde. Tam jsem znal jednu holku…“ – Věta, která od něho během soutěže v drobných 

geografických obměnách zazněla několikrát, dokud jsme neopustili Písecko. Zeměpisné znalosti 

nabyté při pobytu na píseckém intru za mladých let nyní tak našly své uplatnění. 
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 Už si ani nevzpomínám, jestli jsme se kvůli Pytlíkům nemuseli vrátit zpět z nedaleké vesnice (kde 

jsme jako obvykle sháněli signál). Myslím si, že ano. Obydlí Pytlíků mě tak nadchlo, že jsem trval na 

tom, aby se přišli podívat všichni členové, byť jeden z nich o berlích chodící. Náležitě jsme si vše 

zdokumentovali a odjeli z místa luštit runy. Ačkoliv jsme Pána prstenů viděli minimálně tří (+ jeden 

možná četl) a já si dokonce scénu s "Nechť promluví přítel a vstoupí." pamatuju, nechali jsme se 

ukázkově napálit a do webového rozhraní neustále zadávali nesmyslné textové řetězce.  

K RNA se budu vyjadřovat stručně, protože jinak si vzpomenu, jak moc mě štvala ta protivná neustále 

se opakující melodie  Přepsat sekvenci se nám sice podařilo, ale dlouho jsme nemohli sehnat 

správný online decoder, který nás navedl dál. V Bernarticích jsme se podle všeho těsně minuli s Mrkví 

v radiátoru. 

Puzzle s logem radiace se podle všeho dala po chvilce vykoukat, i když jsme již žhavili photoshop. 

Volat někomu, ať to vytiskne, vystříhá a složí, nás vůbec nenapadlo. Asi to bude tím, že všichni adepti 

na „přítele na telefonu“ seděli se mnou v autě. Sám jsem si říkal, že to logo je příliš snadné, kdežto 

první nápověda naopak brutální. Tam bychom se bez složení výsledné fotky už neobešli, a kdybychom 

na Hrádečku u Temelína do té doby nebyli asi pětkrát, tak bychom dlouho tápali. Paní v infocentru 

byly sice milé, ale neoblomné a neprozradily by ani na mučidlech. Nakonec se ukázalo, že si opravdu 

jen myslely, že znají správnou odpověď. Na tomto úkolu jsme přišli o náskok, první místo, nervy a bůh 

ví, co ještě. Musím se taky přiznat, že jsem zcela neprozíravě byl proti rozmlácení tak pěkného 

modelu (který bych následně po hodině a něco nejradši vyhodil do povětří). K rozbití jsem sice 

nakonec v zájmu přesného spočítání nukleonů svolil, ale mohl jsem tak učinit dříve. Po spočítání 

následovalo zběsilé zadávání všech možných kombinací prvků tabulky a vůbec všeho, co nás v tu 

chvíli napadlo. Nepomohla nám ani audio nápověda. Až dlouho po ní vzal obě půlky modelu jádra do 

ruky další kolega, při čemž na něj vypadnul miniaturní papírek se soutěžním kódem… Zbytky pak 

letěly bez patosu dílem do kufru a dílem na podlahu auta. 

Nalezení místa podle letecké fotografie nám podle mého vkusu trvalo dlouho. Mělo nám to zabrat 

řádově sekundy místo zbytečných 3 minut. Konkrétní místo znám, ale doplatil jsem na v rámci úspory 

baterie snížený jas displeje a nekvalitní displej. K tomu všemu jsou kolem památníku u Sudoměře 

samé zelené žabince, které se asi v klidu dají považovat za louky. Cestou k památníku probíhala od 

kolegů ukázková navigace spolu s nalezením nejkratší možné trasy, protože jsem odmítnul jít 

kilometr pěšky po hrázi. Štítek na soše jsme našli a spolu s ním i pergamen patrně patřící do jiné 

soutěže. No ale co když?! Všichni jsme dobře měli v paměti různé zvrácenosti z V-U… Pergamen jsme 

tak pouze zdokumentovali a jali se hledat další indicii ve směru, kam Žižka po bitvě odtáhl. 

Směr jsme měli. Snažili jsme se dokonce zapojit i mladý zyklistický pár, který se dle odhadu plánoval 

užít si romantické (spíš něco víc) chvilky poblíž památníku. Když nás tam viděli chaoticky pobíhat, 

hledat indicie na nejnemyslitelnějších místech a když jsme jim řekli, že další takové skupinky ještě 

přijedou, zvedli se a neuspokojeně odjeli jinam. Hledání cedule se stereogramem nám moc nešlo. 

Zvlášť po tom, co se můj bratr zastavil asi 5 metrů od cedule s tím, že je moc 

nová/pěkná/turistická/profesionální atp. a že tam to není.  Trvalo nějakou dobu, než se tím směrem 

vydal někdo jiný a nepřehlídnul jasné žluté logo I.Questu. Nejprve jsem se modlil, že se oba texty 

budou lišit ve slovech. Má víra však není tak pevná. „Vyšilhávání“ nebo jakým způsobem se 

stereogram řeší, jsme v tu chvíli vůbec nebrali v potaz. Jako obvykle jsme to řešili vyfocením a prací 

pro našeho grafika. Ten nebyl úplně nadšený, protože se na fotkách rozcházela perspektiva, takže 
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překryv textu nebyl úplně přesný. Každopádně se mu podařilo získat pár zajímavých slov, díky kterým 

jsme složili celé „hrad- kde přišel o další oko“. V tomto místě jsme udělali jediné za celou soutěž malé 

škobrtnutí, kdy jsme se do webového rozhraní, nevím proč, snažili narvat tento text a jménu hradu 

Rabí. Přitom jen stačilo se na místo vydat. Asi jsem očekával po zadání do rozhraní zprávu: „Správně, 

vydejte se na Rábí.“. Ale měl jsem strach, že se vydáme na Rábí, teprve tam zadáme kód „Hrad …“ a 

zjistíme, že mezi Sudoměří a Rábím bylo ještě X jiných zastávek…  

Cesta na hrad probíhala klidně. Zaparkovali jsme na placeném, kde jsme se sice pokochali pohledem 

na výběrčí-lolitku, ale nepodařilo se mi uplatnit studentskou slevu. Zřejmě věděla, že na ní nemám 

nárok. Na tu slevu ;) Při vstoupání k hradu jsme potkali opačně mířící Mrkev v radiátoru a od té doby 

jsme se potkávali snad na všech zastávkách až do konce soutěže. Při příchodu před první bránu jsme 

jako obvykle projížděli dostupné wifi, BT majáky atp. Já se vydal vyzvídat na pokladnu hradu. 

Neúspěšně. Při návratu mi kolega oznámil, že nějaké neznámé BT vidí, ale že mu nejde připojit. 

Hledali jsme dál. Prolezli jsme příkop, podezíravě zkoumali obří dravce v příkopu, ale stále nic. Když 

jsme začínali být zoufalí, přišel brácha s tím, že našel BT maják, zkusil se připojit a pak mu to dalo kód. 

Nevím, v čem byla chyba, nebyl čas a důvod po tom pátrat. Maják byl umístěn v otvoru v bráně a při 

našem příchodu i odchodu byl umístěn tak, že při správném úhlu byl viditelný i pohledem. Nebyl 

zastrčený bůhví jak hluboko. Po obdržení šifry jsme se rozhodli dát si v klidu oběd, při němž bude čas 

šifru luštit. Šifru nakonec prokouknul náš obědvající grafik/konzumátor a já mezitím hledal přesné 

umístění vodárny. Protože čas byl neúprosný a obsluha ne tak rychlá, napadlo nás, že bychom mohli 

vedení soutěže poslat přes rozhraní nějakou milou zprávu, jako že: „obědváme, na vodárnu to 

nestíháme.“. Velikou radost nám pak při nastupování do auta udělala SMS od RIKa: „Dobrou chuť.“.  

Na vodárnu jsme se vyšplhali těsně po časovém limitu. Na ochozech smutně seděla Mrkev. Když jsem 

vylezl k nim, pochopil jsem, proč smutně. To jsem snad ještě neviděl. Braillovo písmo schované 

v plastové liště tak, aby se nedalo přečíst nějakým podvodným způsobem. Metodu „Když to nejde 

silou, tak to půjde větší silou.“ jsme v tomto případě k našemu překvapení nepoužili. Bohužel jsem 

věděl, že prsty to nikdo nepřečteme, žvýkačku, plastelínu ani jinou podobnou hmotu v autě nemám. 

Zkoušeli jsme kód promačkat do papírového kapesníku, ale nefungovalo to. Museli jsme tak čekat na 

deadline a prozrazení kódu. 

Na hudební ukázky jsem byl alergický už od RNA songu a teď další. Auto plné nehudebníků bez 

sluchu. Že mi melodie připomíná písničku Holka modrooká, bylo nadpoloviční většinou zamítnuto. 

Stejně by to pro výsledek nemělo vliv. Nějakou šílenou oklikou přes všechny možné hudebníky včetně 

Šporcla jsme se nakonec dostali k pověsti o Práchni a tím pádem dalším cíli naší cesty. Neskrytý QR 

kód nám byl odměnou za vytrpěná hudební muka.  

Fotografie vápencové sošky nás taky krásně potrápila. Hledali jsme jí na zřícenině hradu Prácheň i 

v blízkém kamenolomu. Nic. Znaky nám taky pořád nešly do hlavy. Jako nějaká zparchantělá 

morseovka. Dokonce jsem volal kamarádovi, rozenému skautovi, jestli ho nenapadá, co by se za tím 

mohlo ukrývat. Marně. Následovala svačinka za pomalého západu slunce a čekání na řešení 

s výhledem na Horažďovice.  

Do Kadova jsme přilítli jako splašení a prohodili pár slov se spokojenou Mrkví. Udělali nějaké 

momentky u viklanu a hledali druhou indicii. Šikovně pověšený QR kód na průhledné tabulce. Do té 

doby jsem nevěděl, že by s tím měly mít čtečky problém. Ty naše měly… Zkoušeli jsme na to různé 

fígle. Svlíknutí tmavých kraťasů a vyfocení před nimi, vyfocení ve tmě pod tričkem a podobně. 
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V záloze zůstávalo (a už se na tom pracovalo) vyfocení a grafická úprava v PC. Tu jsme předběhli tím, 

že jsme použili metodu projekce, kdy jsme nechali slunce prosvítit na bílý list papíru za tabulkou. Tak 

říkajíc na poslední chvíli. Slunce už pak moc dlouho nesvítilo. 

Následující trojitá indicie se nám taky moc nelíbila. Na osmisměrce usilovně pracovali na zadních 

sedadlech. My vepředu se snažili vymyslet, co tam dělají ty syrečky nebo co to je. Každopádně jsme 

se přesunovali směrem do Blatné, kde jsme minimálně doufali v lepší signál. Úplně zbytečně. Signál 

snad nulový a navíc mělo v tu dobu nějaké problémy webové rozhraní. Jako nejschůdnější se nakonec 

ukázala 3. fotografie z místa, na které máme dorazit. Jelikož nesporně šlo o Písek, podařilo se podle 

cest, železnice a dalších markant určit poměrně přesně kostel na kopečku v Čížové, čímž se potvrdil 

tip našeho experta na Písecko, který danou lokalitu odhadoval pouhým mrknutím. Na místním 

hřbitově jsme lítali jako potrhlí a hledali kříž z indicie, ale na žádném hrobu jsme ho nenašli. Jen jsem 

čekal, kdy nás místní panímámy vyženou s holí v ruce, co že tam pořád oblejzáme. Na tomto úkolu 

jsme skončili. Bylo 21:00 a vypršel čas. Společně s Mrkví jsme se pak přesunuli do cíle do Podolí. 

Tam už nad ohýnkem, výborným masíčkem, klobáskami a zábavou diskutovaly některé týmy spolu 

s vedením. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že jsme druzí, což by si sice někteří z nás mohli 

přát, ale ani ve snu by nás to nenapadlo. Společně se pak bavili nad veselými historkami z celého dne 

a někdy před půlnocí se rozloučili a vyrazili domů směrem na jih. 

 

Osobní shrnutí:   

Nevím, kolik času bychom ještě potřebovali k úspěšnému dokončení. To hledání FM stanice by nám 

asi nějakou dobu zabralo. Z další indicie bychom Podolský most našli rychle, ale tam bychom 

pravděpodobně dost pohořeli na motýlech, které jsme sice v průběhu dne nějak připravovali, ale … 

Soutěž se mi líbila. Byla to zábavné a zajímavé zároveň. Pěkně jsme si zajezdili. Podívali se na nová 

místa. Rozhodně toho nelituji a pravděpodobně nemám výhrad. Organizátory obdivuju a smekám 

před skvěle odvedenou prací. Děkuji. 

 

  Za DŠK, 

 mraziCZech 

Shrnutí: 

Ujeto kilometrů: 490 km celkem, cca 300 km soutěžních 

Průměrná spotřeba: 9,5  litrů/100 km 

Spotřebováno paliva: 47 litrů benzínu 

Prasklých a do kufru vyteklých plechovek od piva při dovádění na motokárové trati: 1 ks 

Počet komářích bodnutí: 27 

Ztracených nervů při rozbíjení atomu: kýble 

 

Upozornění: Při psaní této zprávy nebyl zraněn žádný zyklista.
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FOTOGALERIE 

Pečlivé studování meteriálů k soutěži

Ostatní týmy v téže činnosti 
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Logo soutěže za čelním sklem našeho interceptoru

Ranní rozprava U Vodáka 
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Pořadatelé byli už po ránu dobře naladění.

Nikdo nemohl tušit, kdo je favoritem prvního ročníku soutěže.
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Pořadatelům patřící Voajér  ;)

 Je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane řediteli, nepěkná Straka obecná těsně před vylučováním.
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Oddaný posel s rozpjatými křídly

Obydlí Pytlíků 
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Model jádra atomu nás pěkně vypekl. 

Jak by řekl Homer Simpson: „Nejkrásnější přírodní podívaná – konvoj!“
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Mapové podklady ze zcela jiné soutěže 
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Málem jsme se zúčastnili i jiného dobrodružství.
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Sudoměřský památník (v pozadí dvojice zyklistů) 
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DŠK a ti druzí a Jan Žižka z Trocnova
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Nechci slevu zadarmo aneb Neúplatná lolitka
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Marná snaha při hledání indicie na Rabí nás zavedla až k těmto opeřencům.
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Nádherné počasí, krásná příroda a panorámata. Co víc si přát?! … Slepce!

Novogotická vodárna toho času obsazená Mrkví v radiátoru 



N 
 

Někde pod tím to tu musí být!

Neúspěšný pokus s tmavými kalhotami



O 
 

Úspěšné řešení projekcí 

 


