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Mapka soutěže

I.Quest 2014 probíhal v této lokalitě:

Odkaz na mapku

http://www.kufr.cz/i.quest/2014/mapka.png


Předstartovní instrukce

Před konáním letošního ročníku I.Questu dostali soutěží tyto informace:

http://www.kufr.cz/i.quest/2014/zadani2014.php

Kromě traileru z nich vyplynyly i určité požadavky na doporučené vybavení. Doporučené 
vybavení bylo shodné s loňským doporučeným vybavením soutěže Viribus Unitis, které mohli 
soutěžící najít zde: 

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013073101

A které tedy bylo toto:

- dalekohled, ideálně dělostřelecký dálkoměr 
- noktovisor 
- Bible 
- Dienstreglement für das kaiserliche und königliche Heer 
- neopren, maska a šnorchl 
- šuplera a kružítko 
- kladivo nebo sekera 
- žebřík 
- vozidlo s vyšší světlou výškou (není ale nezbytné) 

Pričemž jsme definovali, že:

1. místo položky "neopren, maska a šnorchl" si soutěžící vystačí s prostými plavkami
2. cizojazyčná literatura je nahrazená: ISBN: 978-80-00-02807-1 (tedy Josef Lada a jeho 
Mikeš)

Jak posléze poznáté během řešení jednotlivých úkolů, doporučené vybavení nebo alespoň jeho 
seznam mohl při řešení některých úkolů pomoci.

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013073101
http://www.kufr.cz/i.quest/2014/zadani2014.php


Start

I.Quest 2014 startoval před restaurací na Pyšelce. Ve startovním balíčku a na rozpravě, se 
soutěžící měli možnost seznámit se změnami, které organizační tým přinesl do letošní sezony. 
Základním rozdílem bylo rozdělení waypointů na tzv. mincovní a tzv. powerwaypointy. 
Zatímco na mincovním waypointu čekala na soutěžící výhradně mince, za kterou si mohli 
koupit nápovědu, tak powerwaypointy vedly soutěží kupředu a získali zde nové incidie k 
dalšímu postupu. Pro zpestření mohli na témže místě v některých případech získat i minci, ale 
k tomu později. 

Start soutěže byl před restaurací Pyšelka, GPS: 49°51'39.353"N, 14°41'49.837"E, v 6:00.

Indicie0-1.txt: “Vážení soutěžící, vítejte na I.Questu 2014. První indicie, která Vám pomůže 
postoupit v soutěži, je věcného charakteru a naleznete ji před vstupem do restaurace 
Pyšelka.”

Před restaurací Pyšelka ležela tato kostka:

http://www.pyselka.cz/
http://www.kufr.cz/i.quest/2014/prilohy/startovnibalicek2014.pdf


U kostky byl ještě zatlučený kůl a na něm cedule s takovými legračními zákazovými 
značkami, které neměly žádný velký význam, mimo toho, že časem přibydou validnější: 

Pokud soutěžící získali mince, mohli k prvnímu úkolu získat tyto nápovědy:

1. nápověda:

Nápověda měla soutěžící přivést ke jménu Alberta Dürera. Tento všestraně nadaný umělec se 
proslavil v počátcích své kariéry především dřevořezy a na každém z nich se skvěly jako 
podpis jeho inciály AD. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/D%C3%BCrer_-_Rhinoceros.jpg


2. nápověda: Nezbývá vám, než se poddat melancholické náladě.

Pokud první nápověda nepomohla odhalit jméno Alberta Dürera a jeho souvislost s úkolem s 
kostkou, pak druhá nápověda už by zcela jistě měla. Klíčovým slovem druhého hintu je slovo 
"melancholie", tak se totiž jmenoval obraz Alberta Dürera, který by Vám zásadně pomohl s 
řešením. Stačilo zadat do googlu: "AD melancholie" ať už v textech, nebo obrázcích a 
nemohli jste minout toto zásadní autorovo dílo:

Na kterém je nejpodstatnějším prvkem, tzv. magický čtverec: 

Magický čtverec má spoustu zajímavých vlastností, které si jistě zvídavý čtenář vyhledá, 
nicméně naše využití magického čtverce bylo prosté. Kódoval pořadí čísel na každé straně 
kostky. Zkrátka, tam kde má Dürerův čtverec číslo 1 se na naší kostce (na všech jejích 
stranách) nachází první číslo v pořadí, tam kde má magický čtverec číslo 16 se nachází 
poslední číslo na naší kostce. 



3. nápověda: GOTO start;

Třetí nápověda nabádala soutěžící, aby se vrátili na místo startu, kde v okamžik, kdy první 
tým požádal o třetí nápovědu, přibyla další cedulka se symboly: 

Tyto symboly se vztahovaly ke každé jednotlivé straně kostky a nabízely nápovědu, které 
kódování ta která strana kostky obsahuje: Tedy klávesnice mobilního telefonu a T9 slovník, 
kódová stránka EBCDIC, periodická tabulka prvků, mezinárodní telefonní předvolby, 
poštovní směrovací čísla a číselník bankovních kódu ČNB. 



Kompletní čísla ze všech stran kostky seřazené dle třetí nápovědy pak vypadala takto: 

Spolu s kostkou ovšem soutěžící obdrželi i indicie k mincovním waypointům a to konkrétně 
ke třem.

Mincovní indicie 1: 



Jedná se o kostel sv. Klimenta u obce Lštění, v místě bývalého slovanského hradiště. Kostelík 
bylo možné mimo jiné spatřit na jednom ze záběrů v teaseru a je dobře viditelný ze silnice I/3 
při přejezdu mezi obcemi Čtyřkoly a Čerčany. Taktéž request na domorodce mohl jistě snadno 
pomoci. Co se týče kostelu, existovaly k němu dvě cesty: Pěší po modré turistické značce ze 
Lštění, což je asi desetiminutový poměrně fyzicky náročný výstup, nebo poněkud krkolomější 
cesta autem přes Přestavlky, časově jsou asi obě varianty rovnocené. 



U sv. Klimenta byl na vstupních dveřích nainstalován zalaminovaný soutěžní kód v podobě 
čárkového kódu, standardu CODE 128: 

GPS: 49°52'0.320"N, 14°43'35.678"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:ruet4phe

http://mapy.cz/s/bQ0Z


Mincovní indicie 2: 

Tato šifra připomíná sudoku, nicméně vyplnit všechna čísla sudoku do mřížky asi žádné 
validní řešení neposkytne. Při podrobnějším zahledění se na obrázek jistě soutěžícího trkne 
obligátní dvojčíslí 4 a 9 v první buňce mřížky, odtud je už jen kousek k dořešení celé 
hádanky. Jedná se samozřejmě o zeměpisné souřadnice a to ve formátu DD MM SS.sss, který 
jsme si v I.Questu oblíbili. Každá buňka 3x3 zobrazuje jednu z hodnot, čísla se čtou po řádích, 
jak se sluší.

GPS: 49°53'36.451"N, 14°40'2.394"E

Mapa 

Počítali jsme s tím, že soutěžící zmate, že souřadnice ukazují vlastně nikam - tedy na místo 
vzdálené pidlivizaci, kde kromě zarostlé rokle vůbec nic není. To byl samozřejmě záměr, 
protože jinak by byl tento úkol až příliš jednoduchý. K nalezení správného dubu, na kterém 
byl zevnitř rokle umístěn zalaminovaný aztecký kód, bylo třeba překonat několik metrů 
vzrostlých kopřiv a dalšího podrostu, což se samozřejmě týkalo i instalace kódu, ke kterému 
jsem např. já vyrazil nerozvážně ve vietnamkách. To náš rozvyvážilo do té míry, že jsme na 
místě neprovedli fotodokumentaci, nicméně kód vypadal takto: 

http://mapy.cz/s/bS9f


Soutěžní kód: I.Q:iexasoo7 

Mincovní indicie 3: 



Tuto šifru nazýváme pracovně "redhex", což také předpokládám vysvětluje její řešení. 
Vizuelně je vidět, že odstíny červené mají přece jen nějaký formát, a že tímto formátem a 
počtem buněk mohou připomínat zeměpisné souřadnice. Pokud si rozkódujeme jednotlivé 
buňky - tedy představíme si odstín červené barvy RGB v šestnáctkové soustavě, dostaneme 
tento výsledek:

A4 B9 A5 B1 A2 B7 A2 B6 C1
A1 B4 A4 B2 A0 B2 A2 B9 C4

Cifry A,B a C slouží právě k určení formátu souřadic - ač používáme stále stejný - čísla pak 
prezentují přímo souřadnice.

GPS: 49°51'27.261"N, 14°42'2.294"E

Mapa 

Tím ovšem úkol zdaleka neskončil, neboť souřadnice ukazují do první třetiny mostu v 
Čerčanech, na kterém samozřejmě nic zvláštního není. Pokud soutěžící sešli pod most, mohli 
si všimnout, že souřadnice ukazují přibližně k místu prvního mostního pilíře. Vzhledem k 
tomu, že v doporučené výbavě byly plavky, nemohlo být pochyb o tom, že se bude třeba 
koupat. 

http://mapy.cz/s/bScS


Organizační tým totiž další kód vysprejoval v barvách soutěže na mostní piliř, jak můžete 
vidět výše. Nebyl to navíc ledajaký kód, ale bylo v něm toto: 

Zarovnání kódu po prefixu I.Q: je doprava, což spolu se zobrazenými znaky ukazuje na 
hebrejštinu. Nutno tedy číst z druhé strany. Soutěžním kódem byl prostý překlad tohoto 
hebrejského slova do češtiny a tím je, možná trochu překvapivě, slovo: "most".

Soutěžní kód: I.Q:most 

Tím jsme vyčerpali veškeré zadání prvního úkolu a nyní tedy postupně řešení všech šesti stran 
kostky:

1. strana kostky – slovník T9



Aplikujeme-li na pořadí čísel magický čtverec Alberta Dürera, získáme tuto řadu čísel:

5 4 3 3 8 8 5 7 6 4 6 8 8 7 4 3

Pokud použijeme slovník T9 v mobilním telefonu, výslednou šifrou bude text:

LIDÉ TU KRMÍ NUTRIE

Při zběžném dotazu na google můžeme najít několik novinových článků, případně reportáží 
komerčních televizí a úplně nejrychlejší by asi bylo zeptat se domorodců, protože hned ve 
vedlejší vesnici jménem Čtyřkoly sídlí v posledních pár letech kolonie těchto hlodavců a to 
přímo pod mostem, který se objevil i v teaseru na letošní I.Quest. Tento ve volné přírodě 
invazivní druh je místními tolerován a pravidelně krmen jako dětská atrakce, takže místo, kde 
se skrýval první z waypointů, by nebyl problém najít. Mimo jiné je odtud krásně vidět na 
druhém břehu Sázavy na kopečku kostelík sv. Klimenta, který byl předmětem mincovního 
úkolu.

Soutěžní kód byl v podobě štítku a tento byl připevněn na spodní straně mostu. 



GPS: 49°51'59.805"N, 14°43'2.932"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:shoocoh7

Mince: 0,75 iqc

Soutěžící zde mohli získat další minci. Resp. nikoli celou, ale jen 0,75 iqc. Záměrem 
organizátorů bylo donutit nenásilně soutěžící navštívit i další strany kostky a to za účelem 
toho, aby jim získané mince opravdu byly co platné. Váhu hodnoty mincí na jednotlivých šesti 
kostkových waypointech jsme volili podle předpokládané náročnosti, získat tuto minci u nutrií 
jsme hodnotili jako méně náročnou.

Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také další úkol s indiciemi a to tento: 

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, obrázek indicie-2c-
2.png.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení 
Vám však přinese jistou výhodu.

http://mapy.cz/s/bVln


indicie-2c-2.png 

Indicie zobrazuje medvídka slepeného z papíru, který má na tričku logo zimních olypijských 
her v Sarajevu, které se konaly v roce 1984. Vzhledem k tomu, že oficiálním maskotem 
sarajevské olympijády byl vlk, pak je jasné, že medvídek bude mít nějaký význam. Co se týče 
Sarajeva, pak jeho souvislost s oblastí soutěže je doufáme již zcela jasná. Waypoint Konopiště 
spojuje se Sarajevem poměrně jednoznačně osoba arcivévody Fratniška Ferdinanda d'Este, 
který zemřel na následky střelného zranění, které mu způsobil atentátník, srbský separatista 
Gavrilo Princip 28.června 1914 a kterážto událost vyústila v první světovou válku. Výsledkem 
jednoduchého rébusu pak je zjištění, že je třeba vyrazit na Konopiště a hledat u medvědů. 



2. strana kostky – EBCDIC

Magický čtverec opět kóduje pořadí čísel a dostaneme tedy tuto řadu:

200 211 193 226 210 193 193 227 214 228 233 211 197 213 201 195

Nápovědou pro tuto stranu kostky byla zákazová značka - škrtlé ASCII. Jak známo tak ASCII 
je vůbec první znakovou sadou, která byla zavedena v roce 1963. Nebyla však sama a tak 
hned o rok později vznikla další znaková sada a to EBCDIC. Zatímco ASCII byl původně jen 
sedmibitový znakový kód, tedy využíval 128 hodnot, tak u IBM představili sadu EBCDIC 
(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), která byla již od počátku osmibitová. 
Hodí se dodat, že IBM dodnes produkuje určité informační systémy, které dnes již trochu 
archaický EBCDIC mohou používat.

Samotnou tabulku EBCDIC není problém najít na internetu a tak kódovaný text není problém 
rozluštit.

HLASKA A TO U ZLENIC

Nemůže být pochyb, že cílem putování soutěžících je zřícenina hradu Zlenice, které se taktéž 
říká zlenická Hláska. Samotná zřícenina právě prochází archelologickým výzkumem a je 
veřejnosti nepřístupná, tudíž odpadá loňský problém s hledáním BT majáku v okolí rozlehlé 
zříceniny na Rabí. Na Hlásce jsme proto zvolili štítek s kódem a umístili jsme na místo pro 
jistotu tři štítky na různá místa. Na pařez hned za prvním zdivem bývalých hradeb okolo 
příchozí cesty, na kládu u ohniště před objektem a na jeden vhodný strom v okolí.

http://en.wikipedia.org/wiki/EBCDIC


GPS: 49°52'58.560"N, 14°43'49.221"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:air9eiso

Mince: 1 iqc

Soutěžící zde mohli získat další celou minci. 

http://mapy.cz/s/bVzs


Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také další úkol s indiciemi a to tento: 

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, obrázek indicie-2c-
2.png.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení 
Vám však přinese jistou výhodu.

indicie-2b-2.png 

Indicie zobrazuje medvídka slepeného z papíru, který má na tričku olympijské kruhy a jméno 
Eric Arthur Blair. Jak známo jedná se o pravé jméno spisovatele známého pod pseudonymem 
George Orwell a mezi jeho stěžejní díla patří román 1984. Tím se dostáváme opět k 
olympijádě v Sarajevu a cílem je tedy stejně jako u ostatních stran kostky medvědárium v 
Konopišti. 



3. strana kostky – Periodická tabulka prvků

Magický čtverec opět kóduje pořadí čísel a dostaneme tedy tuto řadu:

67 88 19 52 88 112 53 92 8 5 58 59 99 75 19 92

Na této šifře je hezké, že frekvenční analýza je k ničemu. Mendělejevova periodická soustava 
prvků umožňuje zašifrovat text velmi elegantně, samozřejmě s tím omezením, že pokud 
potřebujete text přesně na 16 prvků a ještě aby dával smysl, není zcela triviální takový text 
sestrojit, protože některá písmena či slabiky chybí, jiné přebývají. To se ostatně týkalo i 
některých ostatních stran kostky a i proto jsou některé texty mírně krkolomné.

Nakonec se nám podařilo dostat na tuto stranu kostky tento nápis:

HoRa KTeRa CnI U OBCe PrEs ReKU

Hora, která ční u obce přes řeku je samozřejmě nejvyšší vrchol v blízkém okolí, pojmenovaný 
po přilehlé obci Čerčanský Chlum. Na vrchol Chlumu se nedá jet autem, dá se přijet pouze 
pod vrchol a posledních asi 400m (najdete-li z které strany je vyšlapaná pěšinka) je třeba 
učinit pěšky. 

GPS: 49°50'32.720"N, 14°43'43.557"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:heiju7om

Mince: 1,5 iqc

Soutěžící zde mohli získat další minci. Dokonce 1,5 iqc. Přeci jen výstup byl náročnější, takže 
jsme jej chtěli patřičně odměnit.

http://mapy.cz/s/bZlM


Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také další úkol s indiciemi a to tento: 

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, obrázek indicie-2c-
2.png.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení 
Vám však přinese jistou výhodu.

indicie-2a-2.png 

Indicie zobrazuje kulovou sedmičku z klasických mariášových karet. Pozornému 
karbanickému oku jistě neunikne, že takhle sedmička nevypadá, neboť správným motivem 
sedmičky je květináč. Spodní část karty totiž patří v originále kulové desítce. Předpokládáme, 
že karbanická hláška "sedm kulí jako v Sarajevu" je všeobecně známá a na tom nemění nic ani 
skutečnost, že Gavrilo Princip pálil pouze dvakrát, přičemž první střela trefila následníka 
trůnu do krční tepny a druhá jeho těhotnou manželku do oblasti žaludku. 



4. strana kostky – Mezinárodní telefonní předvolby

Magický čtverec opět kóduje pořadí čísel a dostaneme tedy tuto řadu:

356 372 421 353 420 31 972 380 45 968 352 354 40 968 260

Jak již víme, jedná se o mezinárodní telefonní předvolby a první písmeno každé země se 
předmětem kódu. Šifra tedy obsahuje následující poselství

MESIČNIUDOLIROZC

Neboli Měsíční údolí rozcestí. Po prozkoumání mapy snadno zjistíte, že měsíční údolí je rokle 
Konopišťského potoka nedaleko Poříčí nad Sázavou, zároveň je tam stejnojmená trampská 
osada a také zde můžete najít i rozcestník červené turistické značky. Do měsíčního údolí jsme 
přijeli instalovat soutěžní kód na štítku schovaném v liště, kterou jste viděli už v teaseru do 
výšky asi 3m. Když jsme ovšem na místo přinesli žebřík, cca 500m z Potočin, členové osady 
nám potvrdili podezření některých členů organizačního týmu, že se tam přeci jen dá dojet 
autem. Rozhodli jsme se proto poněkud zvýšit obtížnost a indicii nainstalovat trochu výš.

http://www.mesicniudoli.unas.cz/
http://www.mesicniudoli.unas.cz/


GPS: 49°49'8.839"N, 14°40'5.180"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:begh4too

Mince: 1,5 iqc

Soutěžící zde mohli získat další minci. Tedy opět více než jednu. 1,5 iqc.

http://mapy.cz/s/c3Pz


Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také další úkol s indiciemi a to tento: 

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, video indicie-2d-
2.mp4.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení 
Vám však přinese jistou výhodu.

Klikněte pro stáhnutí indicie indicie-2d-2.mp4 

Jedná se o krátkou a lehce sestříhanou ukázku z chronicky známé pohádky jak se budí 
princezny, tedy konkrétně scény kde Jan Kraus zápasí s medvědem, v jehož kůži účinkuje 
Vladimír Menšík. Tato scéna se natáčela právě na Konopišti a ačkoli výběh pro medvěda 
ušatého doznal změny, tak je asi zcela jasné, kam měl soutěžní tým dorazit. 

5. strana kostky – PSČ

Magický čtverec opět kóduje pořadí čísel a dostaneme tedy tuto řadu:

4923 33546 69121 67579 73949 37846 74255 67524 25764 39822 67924 74791 56131 69103 
73543 56166

Asi i během soutěže bylo patrné, že se jedná o PSČ a doufali jsme, že právě taková šifra 
umožní některým soutěžícím úkol vyřešit, čímž by se mohli odrazit k dalším stranám. Cílem 
bylo použít první písmeno obce, ke které přísluší tato PSČ. Výsledný a trochu krkolomný text 
byl:

MOSTMRAČZRUŠTRAT

http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/2-predvolby/indicie-2d-2.mp4


U nedaleké obce Mrač se nám totiž podařilo najít jeden velmi, velmi zajímavý most, který 
není příliš viditelný na mapách, který působí majestátním dojmem, nicmeně je umístěn pouze 
přes potok a cesta za ním nevede nikam, resp. končí u železničního koridoru na trati Benešov - 
Praha.

Nápovědný text byl zvolen tak, aby samozřejmě jednak vyšel na požadovaných 16 znaků a 
jednak aby vyloučil železniční trať v Mrači, neb jsme nechtěli, aby se nám soutěžící motali po 
živém koridoru hlavní trati. Pokud by některý soutěžící zadal text do googlu, ihned by našel o 
co běží, proč je most tam kde je, proč byl nedávno renovován a vůbec celou veselou historii: 

Odkaz

Soutěžní kód byl v podobě štítku a tento byl připevněn poměrně festovně do jedné trubky 
zábradlí.

http://zrus-zan-zel.blog.cz/0804/zeleznice-mrac-odbocka-mrac-piskovna


GPS: 49°50'4.468"N, 14°41'58.062"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:vosho7ee

Mince: 1,5 iqc

Soutěžící zde mohli získat dalších 1,5 iqc.

Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také další úkol s indiciemi a to tento: 

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, obrázek indicie-2e-
2.png.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení 
Vám však přinese jistou výhodu.

http://mapy.cz/s/c7Tj


indicie-2e-2.jpg 

Indicie zobrazuje jednu z komnat zámku Konopiště, s medvědí kůží, do které je přistřihnuta 
mříž, na které byl během soutěže připevněn štítek s kódem. Na obrázku se samozřejmě jedná 
o montáž, je to loňský štítek a nehrozí, že by z něj mohl soutěžící validní kód získat. Takže 
další indicie na Konopiště k medvědům. 

6. strana kostky – ČNB



Magický čtverec opět kóduje pořadí čísel a dostaneme tedy tuto řadu:

310 3500 2250 0100 3030 8060 2700 5400 5500 6700 2240 8040 7950 3500 0710 3500

Jak již víme a jak asi soutěžící pochopili hned při soutěži, jednalo se o kódy ČNB pro 
bankovní styk. a pro potřeby rozluštění bylo třeba použít první písmeno bankovního ústavu. 
Výsledný text potom byl:

ZIZKASUTRVPORIČI

Po loňském "úspěchu" s jednookým vojevůdcem jsme se rozhodli pro zpestření zopakovat 
alespoň jeden waypoint vztahující se k této osobě. U Poříčí nad Sázavou se konala bitva 19. 
května 1420 a není přesně známo, kde přesně. Tuto událost připomínají v Poříčí dva 
památníky, první je u křižovatky ul. Žižkova a Čerčanská ... 

Druhý pak v ulici V koutech:

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/kody_bank_CR.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/kody_bank_CR.pdf


GPS kámen 1: 49°50'14.769"N, 14°40'29.761"E

GPS kámen 2: 49°50'41.326"N, 14°40'9.003"E 

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:boo4eeye

Mince: 0,75 iqc

Soutěžící i zde mohli získat minci. Resp. opět, ale jen 0,75 iqc. 

Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také poslední úkol s indiciemi a to tento: 

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, obrázek indicie-2f-
2.png, indicie-2f-3.png, indicie-2f-4.mp3 a indicie-2f-5.png.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení 
Vám však přinese jistou výhodu.

http://mapy.cz/s/cczS


indicie-2f-2.png 

indicie-2f-3.png 



indicie-2f-4.png video soubor 

indicie-2f-5.png 

První obrázek je z ruské pohádky Máša a medvěd. Druhý pak je znak slovenské obce Kazimír. 
Třetí indicií je videosoubor nějaké zaoceánské geront-party, kde účinkující babča trsá na 
známou píseň Zuzana (Oh Susanna!) a poslední obrázek znázorňuje české přísloví: "Na sv. 
Jiří vylézají hadi a štíři.“

Soutěžící tak mají k dispozici čtyři jména a není už problém dohledat, že právě takto se 
jmenovali medvědi na Konopišti, přičemž aktuální kousek medvěda ušatého je právě Jiří.

První waypoint – shrnutí:

Ze všech stran kostky se bylo možnos navštívit jeden z waypointů, získat mince a získat 
indicie k dalšímu waypointu v pořadí: Medvědárium na Konopišti:

http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/2-cnb/indicie-2f-4.mp4


Waypoint Konopiště

Dalším waypointem, na kterém měla končit nelinearita způsobená kostkou, bylo jak již víte 
Konopiště a konkrétně zámecký příkop, ve kterém se chová medvěd ušatý, momentálně je to 
kousek jménem Jiří. Jak již bylo patrno z některých předchozích indicií, štítek se soutěžním 
kódem byl připevněný na mříži. 

GPS: 49°46'46.321"N, 14°39'26.751"E
Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:wie9neer

Na co soutěžící netrpělivě a dlouho čekali, byl pak další úkol.
Indicie 1: K dalšímu postupu v soutěži Vám pomůže obrázek indicie-3-2.png.

Pokud se rozhodnete využít nabídky získání další mince, můžete k tomu využít obrázek indicie-
c-3-1.png

http://mapy.cz/s/ceux


indicie-3-2.png 

Pokud soutěžící získali mince, mohli k tomuto úkoli získat tyto nápovědy:



1. nápověda:

První nápověda je překreslené sousoší Lavička neřesti na Moravě narozené umělkyně 
Drahomíry Hekelové, která ovšem žije v Kanadě (místy i v USA a Mexiku). Vystupuje pod 
jménem Lea Vivot a její umělecká díla jsou svým způsobem trochu provokativní. Lavička 
neřesti stála dlouhou dobu před budovou Sazky v pražských Vysočanech. Kde se socha 
nachází nyní není známo, spekuluje se, že ji má Hušák v soukromé sbírce anebo že na ni sedá 
prach kdesi ve skladech Sazky. 

2. nápověda:

http://cdn.photopost.cz/foto/2005/03/id12145-1110210439.jpg
http://i.lidovky.cz/11/112/lnorg/NEV3f1249_lavicka.jpg


3. nápověda:

Třetí nápověda je zařazena z toho důvodu, že pokud někdo ani na základě prvních dvou 
nápověd šifru nerozluští, pak pravděpodobně stále netuší …

Řešení: První obrázek byly křížky na tiketu Sazky. Křížky byly záměrně činěny tužkou, tak 
jak se obvykle zaškrtává tiket. Kdybychom použili digitální zaškrtnutí, obávali jsme se, že by 
to mohlo být zavádějící. Každá buňka sazky umožňuje zaškrtnout čísla v intervalu 1:49. 
Křížky v intervalu 1:26 byly zakroužkovány červeně, což mělo naznačit, že právě tyto křížky 
jsou pro vyluštění validní. Ostatní křížky v rámci každé buňky byly zaškrtunty v intervalu 
27:49 s poukazem na to, aby byl patrný vzorek a dalo se dovodit, že jde o tiket sazky. A 
omlouvám se, v první buňce je chyba, chybí jeden křížek, což jsem si všiml až teď a za čež se 
omlouvám.



Dalším rozměrem byla skutečnost, že každá buňka ukrývala jednu slabiku textu a text bylo 
nutné v rámci jednotlivých slabik seskládat smysluplně. Pokud jste dešifrovali jednotlivá 
písmenka (za pomoci nejklasičtější substituce 1-A;26-Z), dostali jste v rámci slabik 
následující text:

A | ORST | NO | IM | CKY | U | ASTV | NO | DER | JOV 

Po přeskládání písmen v rámci slabikách už bylo zcela jasné, že jde o Astronomický ústav 
Ondřejov

GPS parkoviště: 49°54'38.922"N, 14°46'58.349"E

Mapa 

http://mapy.cz/s/cgxI


Kromě toho získali soutěžící další mincovní indicii: 



Řešení: Toto patrně nebyl nejsložitější úkol. Kdo si nebyl vědom o který stroj se jedná, mohl 
se k výsledku dopracovat podobně jako naši testeři i takovým googlem v rámci obrázků jako: 
"cervené letadlo CR" (byt to nebylo v ČR). Ať tak nebo tak, všichni jistě dříve nebo později 
poznali Avii BH-21, tzv. Rudý ďábel, se kterým létal František Malkovský, který se jako 
jeden ze dvou českých pilotů mohl pyšnit titulem Král vzduchu. Malkovský se narodil v 
Bystřici, kde je také pamětní deska, nicméně černý proužek a smuteční orámování indicie, 
spolu s informací do 19:00, měli nasměrovat soutěžící na místo posledního odpočinku Krále 
vzduchu, tedy na židovský hřbitov do Benešova, kde organizační tým v pátek před soutěží 
provedl kladení věnce. 

GPS: 49°47'3.288"N, 14°41'44.700"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:zeir7zoo

Mince: 1 iqc

http://mapy.cz/s/cgxl
http://www.minfo.cz/kralvzduchu/state.php?stat=7&rubr=1


Waypoint Ondřejov

Předchozí incidie tedy vedla naše soutěžící do Astronomického ústavu v Ondřejově. Hned 
dole na křižovatce u parkoviště a stejně tak na druhé straně, při vstupu z ulice Manda z 
Ondřejova jsme nainstalovali další kód. 

GPS parkoviště: 49°54'38.922"N, 14°46'58.349"E
Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:booh4ohv

http://mapy.cz/s/cgxI


Soutěžní úkol byl prozatím celkem jednoduchý, i když dal některým soutěžícím zabrat.

Indicie 1: Další waypoint hledejte v areálu Astronomického ústavu.

V astronomickém ústavu bylo třeba najít dveře, za kterými sídlil náš "šílený vědec". 
Nápovědou byl výše zobrazený kód, na kterém je možné poznat Randalla z pohádky Monsters 
Ltd. (Příšerky s.r.o.). Jak známo Randall unášel z konkrétních dveří holčičku Boo, aby ji 
podroboval nehumánním pokusům za účelem efektivnějšího získání dětského jekotu, který 
svět příšerek používal jako zdroj energie. Kladnými postavami pohádky jsme se zbytečně 
nazabývali, navíc dát tam Sallyho nebo Mika Wazowského by bylo příliš snadné. Originální 
dveře vypadají takhle:

My jsme se pokusili je v rámci možností zreplikovat: 



Za těmito dveřmi se ukrýval náš figurant šílený vědec Petr. Soutěžní tým zazvonil na zvonek a 
Petr se zeptal: "Kdo žádá o vstup?" Tím jsme si udělali trošku legraci z loňského ročníku 
Viribus Unitis, kde správná odpověď na tuto otázku byla: "kajícný hříšník". Našli se soutěžící, 
znalí loňského VU, kteří takto skutečně odpovídali, nicméně my jenom chtěli vědět, který tým 
se dostavil. Tým si potom vylosoval jednu ze šesti obálek. 

Obálka tzv. MacGyverovských píčovin obsahovala spoustu zajímavých propriet, např.: vybitá 
tužková baterie, vyškrtlá i nevyškrtlá zápalka, brambora, a další. 



Dále balíček obsahoval také 4 vyloupané klávesy: "R", "Z", "4" a "End" a pak jeden 
zmačkaný obrázek ze známého filmu E.T.Mimozemšťan 

Dále pak SIM kartu, a následující zadání: 

Kromě toho byl na obálce následující vzkaz: Před odjezdem se zastavte na radarové louce, 
kde na vás čeká občerstvení a mohli byste získat minci.

GPS: 49°54'33.733"N, 14°46'53.947"E

Mapa 

http://mapy.cz/s/cisL


Pokud soutěžící získali mince, mohli k tomuto úkolu získat tyto nápovědy: 

1. nápověda: Předpokládáme, že jste úspěšně dorazili na místo zadané v instrukcích.

Z věcí v obálce vás zajímá především SIM karta a řešení máte před sebou černé na bílém...

2. nápověda: 4 čísla SPZ/RZ

A jestli jste si to zablokovali, tak se vraťte pro novou.

3. nápověda: Zavolejte si pro pokračování.

Na radarové louce mohli soutěžící získat kromě občerstvení další minci. Probíhal tzv. hammer 
quest. Každý tým vyfasoval 10 hřebíků, které musel po hlavičku zatlouct z boku do vyschlého 
bukového špalku. Pokud se některý z deseti hřebíků nezdařil, dostal tým nový hřebík. Každý 
nový za dalších pět minut. Další těžkostí bylo, že součást doporučené výbavy bylo kladivo 
nebo sekyrka, takže soutěžící nemohli očekávat, že dostanou nějaký nástroj. Popasovali se s 
tím různým způsobem, většina použila kamen, někteří se však do auta pro kladívko nebo 
sekyrku vrátili. 



Po úspěšném splnění úkolu, dostal tým čokoládovou minci, na jejíž druhé straně byl soutěžní 
kód, který znamenal zisk 1 iqc.

GPS: 49°54'30.874"N, 14°46'48.909"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:haehus7x

Mince: 1 iqc

Ale zpátky k balíčku, který získali soutěžící od „šíleného vědce“. V balíčku bylo mnoho 
zbytečných předmětů, podstatná byla SIM karta a několik málo nápověd a zároveň mapka 
vedoucí na jedno konkrétní místo. 

Řešení: V zadání úkolu měli soutěžící vyrazit od budky, kde získali balíček na cestu zadanou 
jako vzdálennost Pi x tzv. zlatý řez mínus nějaké drobné s azimutem FE, tedy v decimální 
soustavě 254. Cílem byla obslužná komunikace u hotelu Sen v Senohrabech, tedy místo, které 
se objevilo v traileru před soutěží. Pokud soutěžící na toto místo dorazili, mohli za odměnu 
získat minci, kterou vysílala WiFi v Houbově zaparkovaném autě.

GPS: 49°53'49.719"N, 14°42'50.749"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:ohreica7

Mince: 1 iqc

http://mapy.cz/s/ckiI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C5%99ez
http://mapy.cz/s/cisy


K vyřešení SIM questu nebylo nutné nikam jezdit, stačilo zadat SPZ/RZ soutěžního vozu, 
resp. 4 poslední čísla. Ráno během prezence jsme od všech týmů získali značku vozidla, 
model, barvu a SPZ/RZ a nyní nastala chvíle zadat tato čísla jako PIN. To bylo zároveň 
důvodem, proč jsme chtěli, aby šílený vědec tušil, které týmy přicházejí a proč jsme umístili 
kód s Randallem dolů na parkoviště. Úkolem Petra bylo totiž připravit vždy sadu o šesti 
obálkách, se SIMkami napinovanými pro konkrétní tým. Samozřejmě obálek s věcmi nebylo 
tolik, takže musel přesypávat a vyměňovat SIMky.

Pokud některý tým SIMku zablokoval, musel se vrátit k šílenému vědci pro další, ale byl 
upozorněn, že ta už je poslední a pokud zablokuje i tu, má smůlu a musí počkat na deadline.

Pokud se soutěžícím podařilo SIMku nastartovat, připravili jsme na ní jednak zábavný 
telefonní seznam a jednak na něj navázané matoucí SMS:

Tue Jul 15 15:34:14 2014,608418064,,BFLmPsVZ
Fri Jul 18 17:04:33 2014,224371111,,Prijedu na I.Quest. Pripravte popelnicek!
Thu Jul 10 22:33:24 2014,732677489,,-.. --.. .. .... .- -..
Thu Jul 17 20:32:15 2014,732669457,,V pondeli mi zavolej. Lojza.
Thu Jul 10 22:17:19 2014,257041111,,V sobotu nemuzu, jedu Iquest.
Tue Apr 29 11:13:28 2014,323602665,,Zdenku nevis v kolik mi to jede na Kolovraty?
Thu Jul 3 10:17:17 2014,608417670,,Zavolej nam do klubu. Je nas tu sest a jsme same 
jednicky. 0609111111
Wed Jul 16 13:17:16 2014,602458855,,Pri dobiti alespon 1234 Kc dostanes stejnou castku 
jak bonus.
Fri Jul 18 17:03:34 2014,257171111,,Treba takova Kvitova, je to mila holka. Ale ona uz bere  
10 mega kazdy 
rok. A dalsi. Stepanek, Berdych 20, 30 mega. No kdo z nas to ma.
Fri Jul 18 17:17:18 2014,608414778,,Starej ted odjel, tak vecer prijed milacku.
Fri Jul 18 17:12:12 2014,000000000,,The Malayisian plain was finally found. On Ukraine.

Správným řešením bylo zavolat si na číslo pokračování, tedy +420 608 427 548 a tam mohli v 
hlasové schránce soutěžící zjistit další soutěžní kód (můžete si zkusit)

http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/5-sen/phonebook.txt


Whitespace

Indicie 1: Pokud chcete v soutěži postoupit dále, využijte soubor indicie-5-2.txt.
Klikněte pro indicii, případně si dejte uložit ...

Pokud chtěl utratit mince, mohl použít následující nápovědy:

1. nápověda: Klikněte pro videosoubor

2. nápověda:

3. nápověda: WHITESPACE

Po rychlém prozkoumání indicie mohli soutěžící snadno zjistit, že soubor není ve skutečnosti 
prázdný, ale naopak je nabytý informacemi. Znaky použité v souboru jsou tři a to TAB, 
SPACE a ENTER. Po bližším zagooglování lze poměrně rychle zjistit, že se jedná o 
esoterický programovací jazyk WHITESPACE, který pro své kódování používá výhradně tyto 
tzv. WHITE SPACE znaky, tedy znaky, které se v textové podobě souboru nezobrazují.

Jednou z možností je zanořit se do kódu, který jste obdrželi a tam zjistíte, že white space 
nedělá nic jiného než že prezentuje znaky pro obrazový výstup, tyto je pak možné dohledat 
jako sekvenci TAB a SPACE, ze kterých zjistíte ASCII hodnotu. Mnohem jednodušší je pak 
vygooglovat např. "whitespace interpreter online", kterých je na webu spousta a některé 
nefungují správně, nicméně hned první odkaz vede k vítězství.

http://ws2js.luilak.net/interpreter.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Whitespace
http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/6-whitespace/napoveda-5-1.mp4
http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/6-whitespace/indicie-5-2.txt


Rozkódovaný text tedy zní takto:

NALEZNI SPRAVNY HVOZD POUTNICE
TAM BARVOU SIRY NECHEJ SE VEST
HORA JE KRASNA A BEZ KLICE
V SKLEPENI CO HLEDAS JEST

Z básničky se dozvíte, že máte hledat les, ve kterém k cíli vede žlutá turistická značka, bude 
tam nějaké sklepení s volným vstupem a něco tam najdete. Dále víte, že je to kopec a jmenuje 
se Krásná hora

Mezi Kozmicemi a Soběhrdy je houbařsky zajímavý les, prochází přes něj žlutá turistická 
stezka a na Krásné hoře býval kdysi lovecký zámeček, který údajně využíval jako útočiště 
během loveckých výprav František Ferdinand d'Este. Na různých stránkách popisují, že je zde 
dostupná sklepní místnost. Do dnešní doby se z bývalého loveckého zámečku zachovala 
vnějším pohledem jenom hromada kamení, nicméně sklepní místnost s kamennou klenbou 
zůstala zachována.



Právě tam byl další waypoint, ve kterém mohli soutěžící nalézt další úkol LED quest. Tomu se 
budeme věnovat v příštím díle seriálu, nicméně na něm byl viditelný soutěžní kód a my si 
můžeme shrnout průběžné pořadí.
GPS: 49°49'45.452"N, 14°46'0.598"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:teefa4oo

http://mapy.cz/s/csdJ


Waypoint Krásná hora

Naši soutěžící tedy dorazili na Krásnou horu a v dochované sklepní místnosti bývalého 
loveckého zámečku našli nádhernou armádní bedýnku, se soutěžním kódem, se zajímavými 
LED diodami a nahoře s velkým červeným tlačítkem opatřeným důrazným varováním. 



Po zadání čitelného kódu získali pak následující indicie
Indicie 1: Další kód je nutné získat ze světelné signalizace.

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:

1. nápověda: CW

Poselství první nápovědy je poměrně jasné, napovídá soutěžícím, že se mají soustředit na 
morseovku.

2. nápověda:



Druhá nápověda soutěžící odkazuje na to, že kód je sériový, nikoli paralelní

3. nápověda:

Třetí nápověda pak vysvětluje poslední, co mohlo být nepochopeno, tedy zcela odhaluje 
začátek blikaného kódu.

Úkol měl několik rozměrů. Řada LED diod byla barevně seřazená v počtu prvočísel. V řade 
LED diod probíhalo mezi úvodním a koncovým signálem sekvence blikání, přičemž se 
rozsvěcely pouze některé LEDky v řadě (vždy stejné). Blikání bylo odděleno mezerami a 
bliknutích mezi mezerami bylo v rozmezí 1 - 6. Po zmáčknutí červeného tlačítka se nědělo 5 
vteřin nic, poté se blikání LED diod vypnulo a ozval se takový menší kraválek po dobu Pí 
minut. Ale koneckonců, podívejte se sami ...

https://vimeo.com/105052706

Dodávám, že LEDek bylo 41 a sekvence blikání byla takováto:

2, 6, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3

Řešení: Jednotlivé LEDky za sebou jsou znaky morseovky, přičemž svítí = čárka, nesvítí = 
tečka. Soutěžící tedy mohli snadno získat tuto řadu:

...-.-.-.--.----....-..-...--...-...-----.

Blikání výše zmíněných čísel pak ukazuje na to, po kolika LEDkách jsou jednotlivé znaky. 
Jejich aplikací pak můžete získat výsledný kód:

../.-.-.-./--.-/---.../.-/..-/...--/../.-./..---/--./

Soutěžní kód: I.Q:au3ir2g

https://vimeo.com/105052706


Waypoint Phov

Jak jsme naznačili již v minulém díle soutěže, tajemství LED blikátek nebylo ještě zcela 
odhaleno, nicméně soutěžící získali po zadání kódu I.Q:AU3IR2G následující indicii: 

Indicie 1: 

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:

1. nápověda: 

Taková hezká malá vesnička je to...

2. nápověda: 

rok 2001
6 obyvatel

3. nápověda: 

rng = 2018m
brg = 269°

Řešení: Indicie je jednochý logický úkol, tedy sčítání obsahu políček ve čtvercích v 
jednotlivých řádcích. Když se výsledný text v posledním čtverci přečte po řádcích zleva 
doprava vyjde slovo: "PHOV". Případné nápovědy pak už zcela ujasní, že se týká o vesničku 
nedaleko od Krásné hory.



V Phovu byl nalepovací QR kod na obou stranách obce na dopravní značce IS 12b zezadu. 



GPS: 49°49'53.747"N, 14°44'16.864"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:chu4thaz

Na základě tohoto kódu získali soutěžící tuto indicii:

Indicie 1: 
Doufáme, že cesta do Phovu se Vám líbila :-). Nicméně, musíme Vám s lítostí oznámit, že na 
předchozím waypointu Krásná Hora se Vám nepodařilo úkol vyřešit zcela správně.

Nezbývá, než Vám doporučit vrátit se do sklepení bývalého loveckého zámečku a pokusit se 
kód sestavený z LED diod vyluštit správně.

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:

1. nápověda: 

Nápověda k LED questu na Krásné Hoře:

Použijte jednu proprietu z doporučeného vybavení a zaměřte se na druhé Koryntské.

Nápověda, jejíž především první věta Vám pomůže je: "stolička: pendrek sněhulák"

2. nápověda: 

IR

3. nápověda: 

IR vidí kromě noktovizoru také mnohé videokamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony....

Řešení: První nápověda nabádala soutěžící použít jednu z věcí doporučeného vybavení, v 
tomto případě bibli a zaměřit se na část s názvem 2. Kortynstkým. Poslední věta nápovědy 
pak používá starý omletý vtip o policajtech z dob VB a digitálních hodinek a tak je Vám 
jasné, že klíčová pasáž biblického textu je tato

2. Koryntským, 4:18: Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není; neboť to, 
co je vidět, je dočasné, ale to, co není vidět, je věčné.

I z ostatních nápověd je patrné, že soutěžící na LEDkách "něco přehlédli". Dvě z LED diod 
byly totiž infra a jejich blikání tedy nebylo pouhým okem (a modernější technikou) viditelné. 
Proto je soutěžící zcela dle záměru organizátorů považovali za zhasnuté. Jinak nápovědnou 
dvojici písmen IR jsme umístili i do obou kódů, které lze z LEDek vyčíst.

Správná sekvence teček a čárek, která (pokud by ji někdo našel) umožnila vyhnout se 
zajížďce do Phovu a pokračovat rovnou dalším úkolem, tedy byla tato:

../.-.-.-./--.-/---.../--/.--/...--/../.-./..---/--./

Soutěžní kód: I.Q:mw3ir2g

http://mapy.cz/s/cFXR


Waypoint Hrusice

Po zadání správného soutěžného kódu získali soutěžící tyto indicie:

Indicie 1: 

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:
1. nápověda: 

Videosoubor

2. nápověda: 

Co musel šišlavý kocourek udělat, aby se z něho stal Nácek?

http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/10-hrusice/napoveda-9-1.mp4


3. nápověda:

Rešení: Předpokládáme, že tento úkol by nebyl pro soutěžící nikterak složitý. Indicie popisuje 
jednu z kapitol Mikeše, tedy konkrétně "Nejlepší kousek Franty Kuldanů". V této kapitole 
requestuje babička cikorku a protože Mikeš a Pepík jsou mimo stavení, přihlásí se jako 
dobrovolník malý šišlavý kocourek Nácíček. Nácíček se domnívá, že pokud quest zvládne, 
stane se něho velký Nácek. Předmětem questu je dojít do prodejny U Sejků na návsi v 
Hrusicích, zakoupit a doručit zpět babičce cikórii, nebo cikorku. Cestou zpět se vyskytne 
Nácíčkovi menší problém se psem a je zachráněn největším rošťákem ve vsi, Frantou 
Kuldanů. Tolik pan Lada.

Naši soutěžící se měli vydat po stopách Nácíčka, tedy dorazit do Hrusic na náves, kde místo 
původní prodejny u Sejků nyní figuruje Hospoda u Sejků.



Tam bylo třeba tasit kupónem na věcnou indcii a soutěžící by obdrželi toto luxusní balení 
cikorky: 





Co se týče nápověd k tomuto úkolu, první z nich jsme se snažili na Nácíčka upozornit za 
pomoci výňatku z Kontaktu, čímž jsme dále připravovali půdu k předposlednímu 
questu. Ostatní nápovědy už jsou zcela všeříkající:
Na balení cikorky je čářkový kód - tedy soutěžní kód z Hrusic:

GPS: 49°54'35.603"N, 14°44'17.556"E

Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:eih4ohm7

Tím pádem získali soutěžící další indicie:

Indicie 1: 

Zdá se, že jste správně našli místo waypointu u Sejků v Hrusicích, kde Vám darovali věcnou 
indicii. Buďte si jisti, že káva z melty, tedy z drceného sušeného kořene čekanky, má své místo 
i v současné době nejrůznějších dostupných značek kvalitní kávy.

Balíček s meltou je zároveň věcná indicie, která Vám pomůže odhalit místo dalšího 
waypointu.

Po prohlédnutí balíčku s metlou mohli soutěžící uvnitř najít malou dřevěnou kostičku, kopii té 
velké na startu.

Nápovědy pro tento úkol, pokud by někdo opravdu chtěl plýtvat mincemi:

1. nápověda: 

Vysypte cikorku.

2. nápověda: 

To už tady bylo. Neviděli jste tento artefakt už někde?

3. nápověda: 

Ona tam stále ještě je!!!

Řešení bylo v tu chvíli asi jednoduché a to vyrazit zpět na Pyšelku, kde celá dnešní legrace 
začala, a kde se také měl odehrávat poslední úkol.

V této části soutěže také mohli soutěžící získat poslední minci. Do této části se ale nikdo 
nedostal, takže si tajemství necháme do příštího ročníku a prozradíme pouze zadání úkolu, 
abyste si zkusili zjistit, kde poslední mincovní waypoint byl.

Mincovní indicie: 

K získání poslední mince v soutěži se musíte vypravit na další vrch v oblasti mapy soutěže. 
Tentokrát se jedná o místo, které bylo dříve známé pověstí související s vodou a zlatem, v 
nedaleké vesnici se podle legendy dokonce nacházelo zlato v trávicím traktu drůbeže. Místo, 
na které se vypravíte, je také známé povstáním proti vrchnosti, přičemž panská vojska tehdy 
zvítězila. O 300 let později zde na počest této události obyvatelé nedalekého městečka 
vybudovali malou stavbu a slavnostního otevření se zúčastnilo poměrně mnoho lidí.

http://mapy.cz/s/cJvB


Waypoint Pyšelka

Na základě indicií z Hrusic, měli soutěžící dorazit zpět na Pyšelku ke kostce z prvního úkolu. 
U kostky přibyla další cedulka: 

Nápis "Kód je uvnitř" je odkaz na loňský ročník, kde tento nápis způsobil některým 
soutěžícím vrásky. V letošním ročníku jsme si tuto hlášku vypůjčili a cílem samozřejmě 
nebylo rozebírat kostku, nýbrž vejít do restaurace, kde na dveřích oddělujících výčep od sálu 
byl nainstalován soutěžní kód: 

http://www.kufr.cz/i.quest/2013/analyza/4/
http://www.kufr.cz/i.quest/2013/analyza/4/


GPS: 49°51'39.353"N, 14°41'49.837"E
Mapa 

Soutěžní kód: I.Q:thookoo7

Na Pyšelce mohli soutěžící získat následující indicii:

Indicie 1: 

Audio soubor .wav

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:

1. nápověda: 

Videosoubor

2. nápověda: 

SDR

3. nápověda: 

-27kHz FM

Řešení: Ačkoli zvukový soubor po přehrání vydává pouze chronicky známý zvuk signálu z 
Vegy z filmu Kontact, nápovědy Vás nasměrují k tomu, že je třeba v signálu něco hledat, 
druhá nápověda Vám již najisto řekne, že se jedná o SDR. Pokud zapátráte i jako laici po 
informacích, jistě Vám padne do oka stránka Software Defined Radio. Zde je možné a 
potřebné stáhnout SW, který dokáže zvukový soubor .wav naloadovat a analyzovat. K tomu 
zcela postačí první program, který na stránkách nabízí a to: Winrad, ale samozřejmě můžete 
použít i některý jiný, jsou pro různé platformy a i ten windowsový lze provozovat přes wine 

http://sdr.ipip.cz/
http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/11-sdr/napoveda-11-1.mp4
http://www.kufr.cz/i.quest/2014/analyza/11-sdr/indicie-11-1.wav
http://mapy.cz/s/cLc9


na linuxu a pravděpodobně i jablku. Když soubor naládujete a pustíte už waterfall Vám ukáže, 
že v souboru je schován další zvuk a to jak říká třetí nápověda o 27kHz níže. Zatímco zvuk z 
kontaktu je v AM, hledaný kód je ve FM a je to Houbovým hlasem namluvený kód.

Soutěžní kód: I.Q:deisi7oh 



Cíl

Indicie 1: 
Odevzdejte (velkýmu fousatýmu) organizátorovi Houbovi čtyřlístek.

Pokud tým využil mince, mohl získat stejný text jako text v zadání:

Odevzdejte (velkýmu fousatýmu) organizátorovi Houbovi čtyřlístek.

Řešení: Cílem tohoto úkolu bylo ODEVZDAT čtyřlístek - tedy jednou možností bylo 
vypravit se na trávníky a hledat jetel s drobnou degenerací, další možností bylo přinést jeden 
výtisk oblíbeného dětského komiksu s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem a Pinďou. Další 
možností je čtyřlístek namalovat na papír a vystříhnout. Zkrátka šlo o fyzické odevzdání 
čtyřlístku. Čtyřlístek na displeji mobilu by nebyl uznán, neboť to není čtyřlístek, to je mobil.


