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Mapka soutěže

I.Quest 2015 probíhal v této lokalitě:

Odkaz na mapku

Mapka jako taková symbolizuje jeden z živlů neboli elementů a to vzduch. Chtěli jsme tím 
soutěžícím naznačit, že úkoly které je letos čekají mají nějakou spojitost se vzduchem, nebo 
děním ve vzduchu. 

http://www.i-quest.cz/files/2015/mapa2015.png


Předstartovní instrukce

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

http://i-quest.cz/node/80

Kromě traileru z nich vyplynuly i určité požadavky na doporučené vybavení. Toto jsme letos 
zredukovali na UV světlo.

Co se týče traileru, všechno co soutěžící v traileru viděli, mělo souvislost se soutěží, jenom 
jsme se snažili, aby to pokud možno nic reálného nenapovědělo. Výjimkou byl nejeden záběr 
na zařízení ROB 80 – tedy radioamatérsky přijímač k „honu na lišku“. Chtěli jsme, aby se 
soutěžící s tímto přístrojem a jeho ovládáním seznámili již před soutěží. Taktéž jsme záměrně 
zařadili záběry z věšení antény a záběry z auta, aby bylo jasné, že o pěší hon na lišku se jednat
nebude.

http://i-quest.cz/node/80


Start

I.Quest 2015 startoval u rybníku Loviště, nedaleko Vodňan. Ve startovním balíčku a na 
rozpravě, se soutěžící měli možnost seznámit se změnami, které organizační tým přinesl do 
letošní sezony. Letos jsme definovali tři typy waypointů. Kromě již známého 
powerwayponitu, který vede lineární soutěží o deseti waypointech dál a mincovních 
waypointů, přibyly nepovinné, tzv. pomocné waypointy označené otazníkem. Na těchto 
waypointech mohli soutěžící získat informace, které jim umožní vyřešit poslední úkol v 
soutěži.

Součástí startovního balíčku byl přijímač ROB 80, tedy zažízení, které se používá v 
radioamatérských soutěžích s názvem Hon na lišku. Více později:

Start soutěže byl u rybníku Loviště, GPS: 49°9'4173"N, 14°8'15521"E, v obvyklou hodinu 
6:00.

Se spuštěním WR získali soutěžící několik indicií, které postupně probereme.

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


  indicie01-1p.txt: 

“Milí soutěžící, vítejte na I.Questu 2015 

Nikam neodjíždějte, mějte všechny smysly na pozoru a využijte následující informaci:

6:10 "Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu 
nemocný "Když tam zamířím, někdo mě předstihne".

Deadline: 90 minut

Tento úkol nemá nápovědu”

Soutěžící se mohli snadno dovtípit, že použitá hláška je z bible, Jan 5.7. Kapitola a verš zjevně
neodpovídá údaji 6:10, ve kterém jsou navíc čísla oddělená dvojtečkou 6:10 je totiž čas, kdy 
nad rybníkem Loviště zakroužilo letadlo (mělo tři minuty zpoždění) a svrhlo do rybníka PET 
flašky z dalšími indiciemi. 

PET flašek jsme připravili větší počet, než bylo soutěžních týmů, aby na každého bezpečně 
vyšlo, kdyby se výsadek nepodařil dle představ. Soutěžícím nezbylo, než se hned v brzkém 
ránu osvěžit v rybníku s příznačným názvem.



Soutěžní kód byl také uvnitř lahve a to v tomto znění: I.Q:boo4choo

V rámci prvního úkolu získali soutěžící ještě dvě mincovní indicie:

  indicie01-2c.mp4 - následující videosoubor:

Klikněte pro videosoubor

Jedná se o videozáznam ze známého filmu Karla Kachyni: Už zase skáču přes kaluže. V 
pozadí záběru je patrný rybník, do kterého byl přistřihnut nápadný žlutofialový objekt, 
připomínající bójku.

Karel Kachyňa vlastnil v Novém Dvoře u Písku domek, který ke stáru používal jako chatu, 
tolik se mu v jihočeské vesničce zalíbilo. Film byl opravdu natáčen v Novém Dvoře a ani po 
pětačtyřiceti letech nemohlo být pochyb, o který rybník se jedná: 
http://mapy.cz/s/iVhZ.

http://mapy.cz/s/iVhZ
http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/indicie01-2c.mp4


V rybníku se nacházela skutečně bójka, na které byl nápis „POTOP“. Cílem bylo potopit 
bójku a o kousek dál se nad hladinou vynořila menší bójka, na které byl soutěžní kód. Bohužel
nám systém nefungoval tak, jak jsme předpokládali a tak bylo třeba za lano trochu zatahat.

Organizátoři I.Questu pro letošní rok otevřeli možnost použít libovolné množství dopravních 
prostředků. Již v loňském ročníku se ukázala možnost, že tým vyšle jednoho skauta, který 
sebere mince, zatímco zbytek týmu řeší úkoly. Takovou strategii jsme se snažili soutěžícím 
zkomplikovat a proto byla letos většina mincovních waypointů „vícemužných“.



Soutěžní kód: I.Q:saiwee7v

GPS: 49°16'27693"N, 14°11'24981"E



Poslední indicie na startu byla opět mincovní:

 indicie01-3c.png

Jedná se o jednoduchou šifru, kde šipky vpodstatě navigují tužku a každý sloupeček je jeden 
znak ve formátu 7 segment display – tedy klasického digitáního sedmisegmentového displaye,
který určitě znáte z digitátek od veksláků a z vtipu o policajtech s pointou „pendrek pendrek 
stolička sněhulák“. Šifra je postavena tak, že každý znak začíná v levém horním rohu znaku 
pomyslného displeje a černá šipka znamená piš, bílá posuň bez psaní. Dostanete tak snadno 
tento nápis:

Tedy Kulovatý vrch. Tento objekt se dá nalézt u Vodňan a je to takový malý kopeček, ke 
kterému vedou dvě cesty. Tu příkřejší jsme označili šipkami. 



Nahoře bylo zařízení, které vydalo soutěžícím po troše snahy soutěžní kód. Jednalo se o tyč, 
která měla na jednom konci okénko a na druhém konci koukal špunt s instrukcí zatlačit 
dovnitř, toto celé připevněné svisle na stromě. Principem bylo, že soutěžící musel ne úplně 
triviální silou zamáčkout špunt do tyče, aby na druhém poměrně vzdáleném konci v okénku 
vykoukl kód.  Toto (doufáme) nemohl zvládnout jeden člověk a potřeboval asistenci druhého, 
opět jsme se tím snažili ztížit nová multivehicle pravidla. Jestli se nám to povedlo zjistíme z 
reportáží jednotlivých týmů.



Jenom pro zajímavost, toto zařízení se již účastnilo ročníku 2014 a bylo nainstalované jako 
mincovní waypoint na Neštětické hoře. Jelikož tam ale žádný soutěžící nedorazil, 
nezveřejňovali jsme tento úkol a použili jsme ho znovu letos.

Soutěžní kód: I.Q:cuuc7ieg

GPS: 49°9'26385"N, 14°11'29294"E



1. Waypoint: PET láhev

indicie02-1p.txt

“Soudě podle správně zadaného soutěžního kódu, jste nyní získali PET lahev. Pokud ji 
otevřete, zjistíte, že obsahuje určité množství písemností. Jedna z nich je označena 
zaměřovačem, tedy značkou, která Vám ukazuje kudy pokračuje soutěž. Další je označena 
symbolem mince, takže asi tušíte, že právě tam můžete získat další minci. Ostatní jsou 
označeny otazníkem. Otazník označuje waypointy, které není povinné navštívit všechny, ale 
čím víc jich získáte tím budete mít jednodušší situaci později.

Rozhodnutí je na Vás. Buď můžete pokračovat co nejrychleji vpřed a riskovat, že Vám něco 
důležitého pro dokončení soutěže bude chybět, nebo můžete navštívit více waypointů.
Můžeme jen prozradit že okolo místa kde se waypointy nacházejí pravděpodobně budete dnes 
ještě jednou projíždět. Proto zvažte pečlivě jak využít drahocený čas.

Deadline 150 min.

Upozoňujeme, že deadline se vztahuje pouze na úkol opatřený zaměřovačem, úkoly/waypointy
s otazníkem žádný deadline nemají.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.”

Pokud soutěžící využili minci, mohli k tomuto úkolu získat následující nápovědu:

Nápověda: „Františel Doubek (1940 - 2011) byl ilustrátor, malíř, grafik a pedagog. 
Pocházel z Milevska, ale po většinu svého uměleckého života působil v Písku. Ve své tvorbě se
zaměřoval mimo jiné na písecká domovní znamení, když ilustroval knihu veršů Karla Sýse, 
věnovanou témuž tématu. Podle určitých zdrojů má Písek nejvíce dochovaných domovních 
znamení jako druhé město ČR hned po Praze. Mnoho domovních znameních je známých, 
některá méně a některá už bohužel neexistují, neboť byly domy nešetrně rekonstruovány, 
případně již v minulosti zbořeny. Většinou ale lze dohledat, kde se znamení nachazí, nebo 
nacházelo. Nebojte se ptát starších místních lidí, třeba Vám poradí. Hodně štěstí.“

V PET lahvi soutěžící našli kromě LED blikátka ještě ruličku indicií vytištěných na papíře, 
každá označená jedním nebo více symboly: PET Quest

http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/PETquest-nup.pdf


Soutěžící se mohli chytnout zveřejněné básničky, kterou ihned google odhalí jako básničku 
Karla Sýse z knihy Písecká domovní znamení. Tím začalo být soutěžícím jasné, že i zbylé 
obrázky jsou písecká domovní znamení a to v ilustracích Františka Doubka, který 
inkriminovanou knihu ilustroval. Písek je údajně po Praze druhé město v ČR v počtu 
dochovaných domovních znamení. Tato sloužila v minulosti místo čísel popisných a říkalo se 
dům U Tří korun, dům U Raka, atp.

Samotná básnička se vztahovala k domu U Zlatého klíče. Tam byl mimo jiné powerwaypoint, 
který vydal indicie k dalšímu postupu, dům U Stříbrných denárů vydal minci a ostatní 
znamení byla pomocná a  vydala informace, které se soutěžícím mohly hodit při řešení 
posledního úkolu v soutěži.

Zajímavé také bylo, jakou soutěžící zvolili strategii, nabízel se např. scénář, kdy jeden člen 
týmu zůstane v Písku a bude lovit pomocné waypointy, zatímco zbytek týmu bude pokračovat
v soutěži. Takový přístup by týmu zajistil značnou časovou úsporu a výhodu, která by 
dokončení soutěže zjednodušila.

Je třeba říct, že některá domovní znamení byla snadno dohledatelná, některá však mnohem 
hůře. Pojďme se věnovat jednotlivým z nich



Dům U Stříbrných denárů

Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVno

Na tomto místě mohli soutěžící nalézt QR kód a po zadání správného kódu získat minci:

http://mapy.cz/s/iVno


Soutěžní kód: I.Q:roo7phuc



Dům U Slona

Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVo7

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

IFFSS UBXCB AEQCV KFCXM HIWMM FFMOM HBFLR TNWOS CLFII WLZOM UZAV
QIZWS HCUHB OEQCV KFCZD TZPWM FFMOM LFCUT RSPHI ZTETS LHEMW ZY
HBGVF MUTUS AIFUC TDSET RBDSH IEMAV
MEHTR SRPFM OMETR BLMAG
VLPOZ LAIFU RHBRT EASSR SRCMD GBH
CROAL CQICL HBETU CHSTM POCLA IFUCR KTGH
VLPOZ LAIFU CRKTB HTEAS SRSRC MDGBH

http://mapy.cz/s/iVo7


Soutěžní kód: I.Q:shoh3que



Dům U Labutě



Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVoT

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

LMUVN LRTHT RPXCX GAEBC MEBHC RNETL ZTFDT LPOQL LTQIR TEZCR UIRMO SDLIP CNBEG H
QIZWS HCULP SHTUC GNKVK FCZDT ZPWMF IFFSL CFCEB UFEQ
UTWCL PSHTU CGSBE TPSFM UTQDL TQIRT EZCRU IRMOS DLIPC NBEBA RCTCR TCRLT TKMO
QIZWS HCUHB OEOES FSOBX CBAE
IFFSL UBRIU KEQCV KFCTM POTES GDNTH VQCRS AHWIW LZOMU ZAV
UTWCF MUTUV NLRTH TRPCR SARSN SIWPS HBFMU TVTNL RTHTU DTRSP HIZTE TSLHE MWWBR CTCRT 
CRLTT KMO

Soutěžní kód: I.Q:eich3ahr

http://mapy.cz/s/iVoT


Dům U Koulí

Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVp0

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

QIZWS HCUZE CNFBD SBHQC VKFCN ETLZT FDTLP OQLLT QIRTE ZCRUI RMOSD LIPCN BEGH
LMQDL TDVTF ASEGW ICRXM HIWMM FFMOM DMPEP M
CROAL CQICL HBIAF CCQCR WVGXB SEPGD MPHIE Q
UTWCF MUTUV NLRTH TRPCR SARSR TRNZK UTNFG XHSHB FMUTQ TSGDN THVQC RLZOM 
FURBQ SMCCR CRDSR CTLTE LMPV
LZOMF URBQS MCCRX MHIWM MFDSH IRMLZ OMUZ

http://mapy.cz/s/iVp0


Soutěžní kód: I.Q:boghai7k



Dům U Slunečního vozataje

Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVpI

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

HBGVF MUTVT NLRTH TXGAE ETTRN XDUTH GBMHB HCRRB QSMIR HSHMC
MLPOQ ESGDN THVQC RDSHI RMLZO MUZIA TECGT LAW
IFFSI UDFDV QICFQ CVKFC ZDTZP WMFFM OMHBD NTHXQ SGBAB FIWMQ ZY
CQHSE YGXBS AGTMP ONLRT NWCRN ETLZT FDTLP OZLPO BHSGC TIQZL MOZUQ RSOCQ AV

http://mapy.cz/s/iVpI


Soutěžní kód: I.Q:riree7ee



Stará pošta



Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVq8

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

QIZWS HCULP SHTUC GNKVK FCNET LZTFD THSFA SCUBR IUKEP Z
UTWCF MUTOT SFASC LNTNW SGPOT UOHTL DNTHV QCRIW IBCRC RDSRC TLTEL MPV
LMVTN LRTHT UDTRC GTCLD ASTZC UGBCR NETLZ TFDTL POQES GDNTH VQCRL ZOMFU 
RBQSM C
UTWCF MUTQD LTKNF DFISF ASAET HXBFM UTQTS GDNTH VQCRR BQSMI RHSHM CCRCR 
DSRCT LTELM PV

Soutěžní kód: I.Q:thai3iex

http://mapy.cz/s/iVq8


Dům U Sádrové dámy

Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVqw

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

UIRMO SDLIP CNBEB HRUSN CEOCT ZFMUT SACDM FXS
IFFSL UBRIU KEMOC FOCCE GXBSN AIWPS EQ
HBOTS XTELC FTRQZ TRPCT OTBSA SMOZU MC
ETBVN DBITI RQXSE TQIRT EZCRP SAWSR CUTUB XCBAE PZ
UIRMO SDLIP CNBEI PSNCE OCRUK NXSRT UCFMO MHBUC WMMFI FFSLC PSNKB SEP

http://mapy.cz/s/iVqw


Soutěžní kód: I.Q:bejie7ze



Těchto prvních pět domů by neměl být problém identifikovat a jak zjistíte později, získané 
indicie by úplně stačily k vyřešení posledního úkolu. Přesto jsme se rozhodli zařadit ještě další
dva domy, kde se soutěžící mohli dozvědět další informace, které by jim napomohly ještě 
mnohem více. Samozřejmě za cenu toho, že následující dva domy se hledají o mnoho hůř.

Dům U Tří lip

Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVsv

Na tomto místě získali soutěžící QR kód, který vydal toto poselství:

TRZKU TNFGX HSTBO TFSTM POCLA IFUCR KTGH
QIZWS HCURB ZCKNF DBRCG TZMFM FPOQL LTDVT FACME BH
HSHSX GNFOC TEGXH IWMMF UFMDO PCAUZ
IFFSS ISBRB HUUIA GWCEZ YCNLA IHSEQ

http://mapy.cz/s/iVsv


Soutěžní kód: I.Q:feek4moo



Dům U Netopýra



Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVsH

Tento dům mohl být pro soutěžící největším oříškem, ale zároveň přinést nejsladší ovoce. 
Problém spočívá v tom, že na domě po rekonstrukci již znamení není. Netopýr byl v domě, 
kde dnes sídlí restaurace Avion Air, v Palackého sadech. Znamení netopýra jsme dali na okno,
na dveřích byl umístěn soutěžní QR kód, který vydal toto poselství:

QIZWS HCURP TKOEB I.QCVK FCNET LZTFD TLPOQ ESGDN THVQC RLZOM FURBQ SMC
UTWCF MUTUV NLRTH TRPCR SARSN SMEBH SGPOT ULFCU TRGXT HHBEM BDSHH EFQXS 
CRCRD SRCTL TELMP V
UTWCF MUTVD UDRPP CFMUT UVNLR THTRP CRSAR SRDUZ WIBHC RCRDS RCTLT ELMPV
QIZWS HCUCT ZBNTD UCPFM OMAWB RMWSH LQ
IFFSS ISBRB NCVKF CNETL ZTFDT LPOMC LMRPP Z 

http://mapy.cz/s/iVsH


Soutěžní kód: I.Q:ohshue3d

Při hledání jednotlivých domů měli soutěžící několik možností. Některé domy se daly snadno 
vygooglovat, některé jsou dokonce zaneseny na mapy.cz. Dále zbývala možnost navštívit 
informační centrum, nebo knihovnu a nejefektivnější by asi bylo ptát se v Písku místních a 
nejlépe starších domorodců, neboť ti by znamení mohli dobře znát. Pomoci mohl také 
například seznam kulturních památek v Písku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_P%C3%ADsku


2. Waypoint: Dům U Zlatého klíče



Tento dům můžete nalézt zde: http://mapy.cz/s/iVtj

Dům U Zlatého klíče jsme v našem přehledu nechali jako poslední, protože je zároveň 
powerwaypoint, kde soutěžící získali novou indicii k pokračování v soutěži.

Nacházel se zde mimo jiné symbolicky klíč k zašifrovanému textu, který získali soutěžící na 
pomocných waypointech výše.

http://mapy.cz/s/iVtj


Soutěžní kód: I.Q:ohshue3d

Získané indicie:

indicie03-1p.txt 

„Na tomto místě získáváte níže zvukový soubor se jménem klic.mp3. Tento soubor je označen 
otazníkem, takže je Vám již jasné, že se neukazuje k dalšímu postupu a ani se na něj 
nevztahuje deadline.

Incidie, která Vás vede vpřed je obrázek indicie03-2p.png.

Deadline 120 min.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“

 indicie03-2p.png 

Pro zobrazní původního rozlišení klikněte na tento odkaz nebo na obrázek:

http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/indicie03-2p.png


 klic.mp3 

http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/klic.mp3

Nejprve se pojďme zabývat zvukovým souborem s hlasem zpěvného ptactva. Použité a 
sestříhané zvuky opeřenců jsme použili k vytvoření zprávy v morseovce. Když si ptáky 
poslechnete z tohoto úhlu pohledu, získáte klíč k šifře, který zní: „TRHNESI“ Pokud se 
soustředíte na meta data mp3 souboru, snadno zjistíte několik dalších informací:

http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/klic.mp3
http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/indicie03-2p.png


Název skladby: Hrajeme fér – který soutěžícím napoví, že předmětem úkolu je Playfairova 
šifra.

Komentář: IJ zase napoví, že používáme původní Playfairovu verzi, která k dosažení abecední
matice 5x5 písmen slučuje I a J. Naopak v současnosti se častějí používa varianta, ve které se 
vypouští písmeno Q.

Autor: Ptactvo

Album: I.Quest 2015

Žánr: Alternative Cipher Music

S těmito indiciemi už by žádný tým neměl mít vážnější problém rozluštit zašifrované řádky 
textů, které získal na pomocných waypointech. K rozluštění hádanky se vrátíme u popisu 
závěrečného úkolu, ke kterému se tyto informace vztahují. Chtěli jsme dát soutěžícím, či 
pravděpodobněji jejich přátelům na telefonu dostatek času rozlušit šifru i její obsah před tím, 
než k poslednímu waypointu dorazí.

K indicii s bludištěm mohli soutěžící využít následující nápovědu:

Nápověda: „Zdá se, že Vás zaskočilo bludiště. Pokud byste projeli cestičku správně, našli 
byste postupně písmenka, která skládají nápis: Modlešovická modlitba. Jedná se o vesničku 
nedaleko Strakonic a ohledně motlitby Vám rádi pomohou místní obyvatelé.“

Indicie s bludištěm je ve své podstatě velmi prostá, i když úplně jednoduché to také nebude. Je
třeba najít nejkratší cestu tímto komplikovaným labyrintem a cestou „posbírat“ písmenka. 
Soutěžící tak mohli složit nápis: MODLESOVICKA MODLITBA. Umíme si představit, že 
pokud měl soutěžní tým k dispozici pouze telefon nebo tablet s nižším rozlišením, nemuselo 
to být vůbec snadné. Vždy samozřejmě existuje i možnost, dojít si obrázek nechat vytisknout 
k nejbliží mašince na tisk fotek, nebo na jiné místo, či více utilizovat přítele na telefonu.

Modlešovická modlitba je socha, která stojí na poli poblíž vesničky Modlešovice na 
Strakonicku. Místní sochař Milan Doubrava ji zbudoval na místě bývalých Božích muk a na 
informaci o její přesné poloze je internet poněkud skoupý. Místní však vědí a není problém se 
jich zeptat.

GPS: 49°14'34311"N, 13°58'31423"E 

http://mapy.cz/s/iVwk


3. Waypoint: Modlešovická Modlitba

 
indicie04-1p.txt

„Nyní nastal čas použít přístroj, který jste obdrželi na startu, a který nese označení ROB 80. 
Právě s pomocí tohoto přístroje můžete najít další waypoint.

Když správně naladíš slyšet bys MOH ( DOSAH VYSÍLAČE JE I 30KM )

Pokud by se vám nepodařilo zachytit signál na místě, skočte si do Skočic a zkuste štěstí tam.

Deadline 120 min.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.”

Pokud soutěžící využili minci na nápovědu, získali tento obrázek:

Nápověda:



Jak tedy na lišku. Přijímač ROB 80 umožňuje naladit správnou frekvenci, na které mohli 
soutěžící v Modlešovicích slyšet morseovkou vysílaný signál „lišky“ - MOH. Při správném 
použití mohli určit směr a tedy azimut k cíli. Co soutěžící nevěděli byla vzdálennost. Zatímco 
při běžných radioamatérských závodech je liška vzdálena v jednotkách kilometrů, neboť se 
jedná o Radiový orientační BĚH, my jsme automobilová soutěž a dalo se předpokládat, že 
další waypoint bude v spíše v desítkách kilometrů. ROB 80 jsme opakovaně zařadili do 
traileru, aby si soutěžící zjistili o jaké jde zařízení, jak se používá, případně si to před 
I.Questem někde vyzkoušeli nanečisto. Ale zpátky k řešení. Vzhledem k tomu, že při zajetí do
údolí už signál slyšet nebyl, smysluplná varianta byla popojet autem na nějaký další kopec v 
okolí, kde je signál bez odrazu slyšet a určit si druhý azimut. Jak ukazuje nápověda, ve které 
je dokonce správný azimut k vysílači zmíněn, jejich průsečík by měl soutěžícím udat přibližné
místo dalšího waypointu.

Bohužel oproti našemu testování nebyl signál lišky v Modlešovicích slyšet, proto jsme přidali 
řádek o přejezdu do Skočic, kde už byl signál lišky dobře slyšet.

Tímto místem byly Chvaletice a polnosti spřáteleného soukromého zemědělce pana Stanislava
Loutchana, kde bylo na návsi označené parkoviště I.Questu a o kousek dál už mohli soutěžící 
najít nepřehlédnutelný artefakt včelího úlu, na němž byl čitelný kód:

Soutěžní kód: I.Q:chaiv4ie

GPS: 49°11'19353"N, 14°10'32030"E



4. Waypoint: Včelí úl – Chvaletice

 indicie05-1p.txt:

„Úspěšně jste dorazili k dalšímu waypointu. Podle instrukcí níže u mincovní indicie prosíme, 
abyste konktaktovali organizátory a vrátili jim zařízení ROB 80. Bez vrácení není možné 
pokračovat v soutěži.

Co se týče dalšího postupu, vězte, že včelí úl, na kterém jste našli soutěžní kód, je zároveň 
indicií k dalšímu waypointu.

Deadline 90 min.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“

 
indicie05-2c.txt:



„Dnes jste již získali indicie k zisku tří mincí, nyní máte možnost získat poslední. Pokračujte 
od úlu po cestě směr severozápad mezi louky a po cca 200m najdete organizátory, kterým 
vrátíte ROB 80 a budete se moci zúčastnit mincovního úkolu.“

Mincovní úkol byl tentokrát docela netradiční. Pan Loutchan zde chová kravičky plemena 
Limousine, které můžete případně při cestě kolem ochutnat v jeho restauraci U roubené 
studny – nutná rezervace. Soutěžící dorazili k louce se stádem asi padesáti kusů hovězího 
dobytka. Na jedné z kraviček bylo lze najít soutěžní kód pro získání mince. Z každého týmu 
jsme pustili mezi kravičky jednoho nejodvážnějšího člena. Vzhledem k tomu, že krávy jsou 
velmi plachá, ale zároveň velmi zvědavá zvířata, doporučenou strategií bylo posadit se do 
trávy, neplašit zvířata a počkat, až se přijdou na nový objekt podívat.

http://www.uroubenestudny.cz/
http://www.uroubenestudny.cz/


Sedět mezi kravičkami je nádherná zkušenost, funguje to přibližně obráceně než v Zoo, tady 
jste vystavovaný kus, na který diváci se zájmem hledí, vy.

Vtip celého úkolu spočíval v tom, že jedna z kraviček měla na své známce v uchu nalepen 
fialový papírek s textem: „I.Q: TA TO NENÍ“. Nebyl by to I.Quest, aby právě toto nebyl 
správný soutěžní kód, žádná další kravička označena nebyla. A to jsme ještě upustili od 
nápadu Majkla umístit soutěžní kód „lihovým fixem na vemínko“.



Soutěžní kód: I.Q:TATONENÍ



Ale zpátky ke včelímu úlu. Včelí úl v barvách I.Questu a pro včelaře v poněkud nezvyklých 
rozměrech totiž schovával stroječek z Mercuru, který soutěžící viděli v traileru. Zezadu bylo 
sklíčko, kterým bylo možné pozorovat robotickou včeličku, která se díky strojku a síle 
neodymových magnetů pohybovala určitou trajektorií po „plástu“. 

Pokud soutěžící využili minci, mohli získat tuto nápovědu:

Nápověda: 

„Dorozumívání včel je velmi zajímavou ukázkou toho, čeho je příroda schopná. Pokud včela 
objeví bohatou snůšku, po návratu do úlu sdělí ostatním, kde přesně a jak daleko se snůška 
nachází. Za tímto účelem provádí tzv. včelí taneček, který víceméně připomíná v kruhu 
obíhanou osmičku. Soustřeďme se pouze na základní navigační atributy tohoto tance. Tzn. 
rychlost, resp. počet osmiček, které včela oběhne a aktuální natočení osy osmičky (a směr 
oběhu) v závislosti na situačním rozvrhu objektů úl, slunce, cíl. Jistě k tomuto zajímavého 
tématu dokážete získat spoustu informací na internetu, nicméně když jste utratili minci, 
napovíme, že čtyři oběhnutí osmičky označují vzdálennost přibližně 1 km.“

Jak již vidíte z nápovědy, jedná se o tzv. včelí taneček, kterým včela dokáže přesně navigovat 
ostatní k cíli bohaté snůšky. „Osmička“, kterou včela tančí ukazuje azimut k cíli podle 



aktuální polohy slunce x úl x cíl. Počet osmiček a jejich rychlost definuje vzdálennost, 
přičemž námi použité čtyři osmičky jsou ve včelí navigaci 1 km.

Více detailů jste mohli najít např. zde:

Cílem byl 1 km vzdálenný ostrůvek dubů dále na pozemcích pana Loutchana. Pro ty kdo šli 
„za šipkou“ museli ještě překonat sympatický potůček. Cílem byl prostřední 400 let starý dub,
na kterém byla instalována včelka Mája s kyblíčkem, ve kterém byl med a kódem:

Soutěžní kód: I.Q:yujahth4

GPS: 49°11'46.210"N, 14°10'4.105"E

http://is.muni.cz/th/222836/prif_b/Bakalarska_prace.doc


5. Waypoint: Včelka Mája – Chvaletice

 indicie06-1p.txt:

„K dalšimu waypointu Vás navede následující básnička, která se pokusí zacílit v čase a 
napovědět cosi o jedné legendě.

Ne biskupem
leč císařem se stal.
I země české králem.
Jsa nezkušen
hned rádce uvítal.
Jen dočasu. Ne stále.

Náš příběh stal se právě v rok,
kdy jeden funkci ztratil.
Tu lesem vedl dívčí krok,
zlý muž jí smysl zhatil.

Děvče s tváří andělskou
jen o almužnu žádá.
O poutním místě nebeskou
svou vizi povykládá.



Ač posměch jenom sklízela,
to slyšení se splní.
Kde pramen léčí docela,
je místo nejen poutní.

Deadline 60 min

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“

Pokud soutěžící využili minci, získali tuto nápovědu:

Nápověda:

„Indicie, ke které jste si požádali o nápovědu, Vás dovede na poutní místo severovýchodně od
Písku. Ke stavbě se vztahuje pověst o dívce, kterou přepadli v lese a k studánce u objektu se 
vztahuje další pověst o léčivé vodě.“

První sloka básničky Vás má navést na dobu a konkrétní rok. Pojednává a císaři Leopoldovi 
I.. Leopold zprvu přenechával pravomoci svým poradcům, ale postupně je jejich funkcí 
zbavoval, posledním funkce zbaveným byl Václav Eusebius kníže z Lobkovic, stalo se tak v 
roce 1674 a to proto, že Lobkowic spolu s Johannem Weikhardem, knížetem z Auerspergu 
potutelně kuli pikle s Francií.

Pověst o mladé dívce Alžbětě Andělové, kterou přepadli v lese u Bernartic vojáci, je zasazen 
do roku 1674. Dívka křičela a bránila se a vojáci jí nasypali do očí písek. Na pomoc jí přišli 
dva sedláci z nedalekého pole, kteří vojáky zahnali. Dívka nicméně přišla o zrak a živila se 
nadále žebrotou. Když se jednou vracela z Borovan do Bernartic, zaslechla hlasy, které jí 
oznámily, že na tomto místě bude poutní místo a hřbitov. Když to dívka vyprávěla, smáli se jí.

V roce 1680 zde byl zbudován hřbitov, protože nákaza moru způsobila nedostečnou kapacitu 
hřbitova v Bernarticích. Později byla jezuity zbudována i kaple ke cti sv. Rozálie i sv. Karla 
Boromejského - patronům proti moru.

Cílem byla tedy kaple sv. Rozálie u Borovan

GPS: 49°20'59.720"N, 14°23'25.247"E

Tam našli soutěžící tuto cedulku:



Druhá pověst vztahující se k tomuto místu je pověst o přilehlé studánce s léčivou vodou. 
Sedlák, který v této studánce omyl oči své slepé kobyle, byl potrestán za znesvěcení studánky 
tím, že sám oslepl, nicméně kobyle se zrak vrátil.

Bylo tedy jasné, že soutěžní kódy je třeba hledat u studánky. Kódy byly vygravírované do 
kamínku ve studánce, kde je mohli soutěžící snadno najít.

Zábavné ovšem bylo, že vygravírované nápisy v kamínkách po namočení zmizeli, proto jsme 
obtáhli propiskou prefix I.Q: a na soutěžících bylo o úkol více, tedy nechat si kameny 
uschnout.



Soutěžní kód: I.Q:feedai3o



6. Waypoint: Kaple sv. Rozálie u Borovan

 indicie07-1p.txt 

„K dalšímu waypointu Vás dovedou následující indicie. První z nich je indicie07-2p.png, 
která Vás navede na přibližné místo a potom indicie07-3p.mp3, která pokud ji pozorně 
vyslechnete prozradí nejen o který objekt se jedná, ale kam konkrétně se máte dostat.

Deadline 90 min.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“



 indicie07-2p.png 

 indicie07-3p.mp3

Klikněte pro zvukový soubor

Pokud soutěžíci využili minci na nápovědu, mohli získat následující informaci:

Nápověda:

„Další waypoint se týká bývalého vojenské letiště u Bechyně. Areál letiště je spojen krátkou 
vzletovou drahou s areálem, který sloužil jako tzv. první rozptylový prostor, ve kterém se 
nacházejí tzv. ÚLy (ukryty letadel). V žádném případě nevstupujte do vojenského prostoru!“

Mapka na první indicii je vystřižená z map, které používá ŘLP – řízení letového provozu. 
Samozřejmě, že bývalé vojenské letiště v Bechyni na těchto mapách není znázorněno, takže 
jsme ho pro soutěžící označili řížkem a šipkou.

http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/indicie07-p3.mp3


Zvukový soubor je zrekonstruovaná komunikace mezi vojenským letadlem MIG 21 PFM, 
čísla 4401 a věží v Bechyni. Komunikace je dobová, používající ruštinu, která byla tehdy dle 
vojenského protoku mandatorní, byť se to ne vždy dodržovalo a často to byla ruština z 
chybami, či ruština neruština. Všímavý znalec azbuky si tedy v záznamu všimne chyb a 
čechismů. Bechyňská věž měla volací znak ALBUM PODCHOD, letadlo se hlásilo svým 
číslem. Narozdíl od dnešní civilní letecké komunikace bylo cílem vojenské, aby byla pokud 
možno strohá, takže se příjem zpráv nepotvrzoval a obecně se toho moc něříkalo. My jsme 
udělili nad rámec protokolu informaci, kam má pilot po přistání rolovat, což by normálně 
nebylo třeba, protože každý pilot věděl, ve kterém ÚLu jeho letoun bydlí. Námi simulovaná 
komunikace s věží tedy proběhla takto:

Pilot:  ALBUM PODCHOD сорок четыре нуль один, приближение один два два

Věž: сорок четыре нуль один QFE девятьсот семьдесят восемь QHN тысяча тридцать 
один, продолжай для радиообмен системы подсадки. По приземленью руляй до первого
разброса. Я ALBUM PODCHOD

Pilot volá ALBUM PODCHOD, představí se (4401)  a ohlašuje záměr přiblížení vedlejším 
směrem dráhy, tedy 122°.

Věž udává povinné informace o tlaku na letišti a tlaku přepočítaném na hladinu moře, které 
potřebuje znát pilot pro nastavení výškoměru a nad rámec standardní komunikace instruuje  
pilota aby roloval do prvního rozptylu. To je klíčová informace pro soutěžící.

Silnici mezi Hodonicemi a Bechyní protíná krátká vzletová dráha. Na křižovatku směrem k 
prvnímu rozptylovému prostoru jsme k zákazové značce umístili cedulku, že soutěžící 
I.Questu mají vjezd povolen. Dole před bránou do areálu bylo taktéž označeno parkoviště. 



Na bráně byla umístěna následující cedule a byl přítomen člen organizačního týmu:

Jak vidno, soutěžní kód byl tentokrát zadán v morseovce.

Soutěžní kód: I.Q:thui9au4

GPS: 49°16'33.556"N, 14°28'26.761"E



7. Waypoint: První rozptylový prostor – vstup

 indicie08-1p.txt 

„Dorazili jste do areálu prvního rozptylového prostoru, který dříve sloužil jako úkryt 
vojenských nadzvukových letadel. V každém hangáru se daly umístit dva MIGy. Nejbližší 
hangár za bránou je otevřený a najdete tam kromě přítomného organizátora zadání dalšího 
úkolu. K jeho vyřešení se budete muset vydat na prohlídku areálu a najít všechno, co k 
vyřešení úkolu chybí.

Deadline 90 min

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“

V otevřeném hangáru byla umístěna nástěnka, která ukázala soutěžícím tabulku, ze které 
vylývalo o co půjde. Zkompletovat 4 poměrně významné bojové události z historie, tedy 
správně určit čtyři trojice obrázků – letadlo, zbraň a cíl – sečíst hexadecimální čísla na 
jednotlivých trojicích a získat tak soutěžní kód.



Z každé trojice byl jeden z obrázků na nástěnce v hangáru, ostatní museli soutěžící hledat po 
areálu.

Pokud soutěžící požádali o nápovědu, získali tuto informaci:

Nápověda: 

„1. 6 VIII 1945; 393 B Sq

2. 17 V 1943; 617 Sq

3. 4 V 1982; 2 EACA

4. 9 IX 1943; III/KG 100“

Obrázky vypadaly takto:















Nyní tedy k řešení, jednalo se o tyto události:

1) 6.8.1945 svrhl těžký bombardér Boeing B-29 Superfortress z 393. bombardovací perutě 
USAAF útok jadernou bombou Little Boy na japonské město Hirošima. Letoun, který svrhl 
pumu, se jmenoval po matce svého velitele "Enola Gay". 

2) 17.5.1943 provedla 617. bombardovací peruť RAF bombardéry Avro Lancaster Mk. III 
pomocí speciálních "kutálejících se" bomb inženýra Wallise útok na německé přehrady 
Möhne, Eder, Sorpe a Ennepe. Peruť si tím vysloužila čestný název "Dambusters".

3) 4.5.1982 zaútočila 2. námořní útočná / stíhací peruť argentinského námořnictva svým 
letounem  Dassault-Breguet Super Étendard na britský torpédoborec HMS Sheffield (D80) a 
raketou Exocet ho potopila.

4) 9.9.1943 provedla III/KG 100 německé Luftwaffe útok bombardérem Dornier Do 217K-2 
na italskou bitevní loď RM Roma a potopila ji pomocí řízené bomby Fritz X. Italské 
námořnictvo tak získalo cenný primát - jako první ztratilo loď v důsledku použití řízené 
letecké zbraně. (Bombometčík bombu řídil z paluby bombardéru rádiem podle televizního 
obrazu přenášeného z bomby!)

Po sečtění hexadeicmálních čísel z jednotlivých obrázků vznikl snadno soutěžní kód.

Letadlo a f 5e 4

Zbraň 3b 14 1c 17

Cíl 8 cc 22 13

I.Q: 4d ef 9c 2e

Soutěžní kód: I.Q:4def92e



8. Waypoint: První rozptylový prostor – hangár

 indicie09-1p.txt

„Než opustíte první rozptylový prostor bývalého bechyňského vojenského letiště, nezapomeňte
si vyzvednout u přítomného organizátora věcnou indicii, která Vám napoví kam pokračovat v 
soutěži dál.

Deadline 60 min.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“

Pokud tým využil minci na nápovědu, mohl získat následující informaci:



Nápověda:

Věcná indicie byla v podobě papírové krabičky, ve žluto-černé barvě, s varovným symbolem 
Ex – tedy výbušnina. Z boku koukal otočný mechanismus a tým byl instruován nejprve otočit,
teprve poté rozebírat.



Pokud tým otočil, mechanismus na vystřelování konfet uvnitř krabičky byl spuštěn a po 
otevření soutěžící zjistili, že vystřelil v krabičce žlutá a černá písmenka:

E, K, L, V, Y a D,E,O,P,T 

Černá a žlutá barva symbolizovala barvy monarchie, nápis Ex varoval před výbuchem, který 
nastal po otočení a písmenka tvořila dvě slova, která dávala název dalšího waypointu – tedy 
nápis Velký Depot.

Veký Depot je místo, kde se dřív nelézal výcvikový tábor rakouských dělostřelců. Na místě je 
dnes již jen barokní sousoší, které připomíná neblahou událost z 21. června 1753, kdy došlo v 
dělostřeleckých laboratořích ke vnícení střelného prachu a následnému výbuchu, při kterém 
přišlo o život více než 80 lidí. 

Dalším waypointem je tedy barokní sousoší.

GPS: 49°14'19.775"N, 14°28'2.839"E

U něj soutěžící našli následující ceduli:



Zde se mohla hodit povinná výbava, tedy UV světlo, protože kód byl napsán UV fixem, tedy 
tzv. neviditelným písmem.





Soutěžní kód: I.Q:zeeme3de



Menší kulišárnu jsme soutěžícím připravili tím, že k silnici poblíž Velkého Depotu jsme 
umístili následující ceduli: (Prodej UV lamp, So 800 – 1200) / V tuto hodinu tam samozřejmě 
žádný soutěžní tým nemohl ještě být.

Soudě podle ohlasů po závodě, měla celkem úspěch, ačkoli šlo opravdu jen o legraci a na 
řešení jakéhokoli úkolu neměla žádný vliv.



9. Waypoint: Velký Depot

 indicie10-1p.txt 

„Milý soutěžící, na cestě do cíle I.Questu Vám zbývá navštívít poslední waypoint a na něm 
vyřešit závěrečný úkol, ke kterému jak doufáme jste již nashromáždili spoustu informací s 
otazníčkem.

Ale jak se tam dostat? indicie10-2p.png Vás tam dovede.

Deadline 60 min.

Pro tento úkol existuje 1 nápověda.“



  indicie10-2p.png

Pokud tým využil minci k zisku nápovědy, dověděl se následující:

Nápověda:

„Velice, Pěkná a Dívčice jsou tři malebné vesničky v jihočeském kraji.“

Slečnu jistě soutěžící viděli již v traileru a nyní mohli pochopit, že obrázek nemá s věcnou 
částí indicie nic společného. Nosná informace jsou zmíněné názvy tří obcí, tedy Velice, Pěkná
a Dívčice, které lze najít na mapě a zasadit do mapky, kterou má slečna „vytetovanou“ na 
rameni. Po přiložení na mapu je pak jasné, že posledním waypointem soutěže je Kubatův 
pomník. Tam mohli soutěžící nalézt dva zajímavé přístroje a také kód:

Soutežní kód: I.Q:utop7see

GPS: 49°5'14.832"N, 14°19'39.240"E



10. Waypoint: Kubatův pomník

Tento waypoint jsme vybrali, protože je to takové hezké místo a na mapě se hodilo pro tento 
úkol. Podobně jako u Žižky v roce 2013 zcela neřešíme význam ani události, které vedly v 
minulosti k dekapitaci v dnešním žargonu odborářského předáka Kubaty.



 indicie11-1p.txt

„Milý soutěžící, dostali jste se na poslední waypoint v soutěži I.Quest 2015. K vítězství Vám 
stačí jediné. Získat závěrečný soutěžní kód.

Ten získáte tak, že přečtete všechny QR kódy na jednom nebo druhém rotačním zařízení. 
Pokud jste cestou získali a rozluštili úkoly označené otazníkem, neměl by to pro Vás být velký 
problém.

Žádáme soutěžící, aby v případě přítomnosti dalších týmů, neblokovali zařízení prováděním 
Brutal Force, sami si umíte spočítat, kolik možností byste museli vyzkoušet. Během soutěže 
jste mohli získat dost indicií, s jejichž pomocí musíte rebus rozluštit na jeden, nebo několik 
málo pokusů. Pokud jste nepovinné waypointy nenavštívili, stále máte tuto možnost.

Hodně štěstí. Připomínáme, že soutěž končí v 21:00 hodin.

Tento úkol nemá deadline.

Pro tento úkol neexistuje žádná nápověda.“

U Kubaty našli soutěžící dvě zařízení. Bylo zjevné, že sedm rotačních trojbokých hranolů 
umožňuje sestavit tři QR kódy. Metodou Brutal Force je řešení opravdu brutální, ale spíše než
to, tak neřešitelné, takže nezbývalo, než se spolehnout na dříve sebrané indicie u pomocných 
waypointů s otazníčky.



Oba rotátory totiž (přestože jsou na obou stejné tři QR kódy) tvoří totiž tzv. Einsteinovu 
hádanku. Tedy klasický příběh, kde je vedle sebe několik domů (v našem případě 2x tři strany
hranolů) a v každém domě jsou určité atributy (věci, lidi, apod.), jejichž správné umístění je 
napovězenou soustavou výroků. 

Jednotlivé výroky mohli soutěžící dekódovat z informací nepovinných waypointů, když si 
rozšifrovali playfairovu šifru a na rotátorech pak měli symboly, které jednotlivé prvky výroků 
symbolizují.

V našem případě byly atributy jednotlivého domu následující: Národnost (vlajka), automobil 
(logo),  meteorologický jev (meterologická značka), druh oblačnosti (zkratka), létající hmyz 
(obrázek) a nakonec abychom zabrousili i do chemie plyn (obrázek).

Soustava rovnic, kterou mohli soutěžící rozšifrovat u snadno nalezitelných domovních 
znamení v Písku a jejichž výčet stačil na to, aby hádanku složili kompletně již předem, pak 
byla následující:



Dům ze kterého zapáchá butan je hned vedle domu kde obtěžuje octomilka obecná
Obyvatel Uzbekistánu bydlí hned vedle domu kde obtěžuje octomilka obecná
Obyvatel Guatemaly bydlí vlevo od řidiče Lincolnu
Řidič Maybachu bydlí vpravo od domu nad kterým je cirrocumulus
Mezi guatemalčanem a domem kde obtěžuje octomilka obecná je ještě jeden dům
Obyvatel Hondurasu bydlí hned vedle domu nad kterým je cumulonimbus
Obyvatel Nauru bydlí vlevo od domu kde létá mravenec drnový
Nad domem číslo šest není stratus
Mezi domem ze kterého je cítít butan a domem kde létá pernatuška trnková je ještě jeden dům
Obyvatel Guatemaly bydlí hned vedle řidiče Lincolnu
Dům kde smrdí chlor je vpravo od domu s duhou
Jepice obecná si libuje v zápachu fluoranu
Mezi domem řidiče Chery a domem před kterým je rosa je ještě jeden dům
U třetího domu není duha
Mezi domem ze kterého je cítít ethylmerkaptan a domem nad kterým je cumulonimbus je ještě 
jeden dům
Obyvatel Nauru řídí Maybach
Z domu číslo tři není cítit sulfan
Mezi domem s mlhou a domem ze kterého je cítit fluoran je ještě jeden dům
Nad domem ve které páchne ethylmerkaptan je nimbostratus
Dům ve kterém létá lesklice velká je hned vedle domu nad kterým je cumulonimbus
U domu nad kterým je stratocumulus je náledí
Jepice obecná nelétá v domě číslo jedna
Obyvatel Seychel má u domu jinovatku
Řidič Oldsmobilu bydlí vlevo od domu na který padají kroupy
Řidič Lincolnu bydlí v domě nad kterým je cirrocumulus
Mezi domem ze kterého je cítit broman a domem ve kterém létá mravenec drnový je ještě 
jeden dům
Mezi domem kde bydlí řidič Chery a domem nad kterým je nimbostratus je ještě jeden dům
Butan zapáchá v domě který je hned vedle domu co má nad sebou cumulonimbus
Z domu číslo jedna není cítit sulfan
Cumulonimbus je vpravo od stratocumulu
Řidič Scanie bydlí hned vedle domu s duhou

U dalších dvou znamení pak mohli najít ještě výraznější nápovědu:

Octomilka obecná neobtěžuje v domě dva
Řidič Lincolnu miluje zápach bromanu
Etylmerkaptan smrdí v domě jedna
Na Mravence drnového se mračí cumulus
Nesytka sršňová neobtěžuje majitele Maybachu
Obyvatel Niue bydlí nalevo do domu kde smrdí butan
Tata parkuje napravo od Oldsmobilu
Octomilka obecná obtěžuje obyvatele domu nalevo od řidiče Maybachu
Řidič scanie pochází z Uzbekistánu

Na místě samotném pak byl úkol ještě zjednodušen skutečností, že oba rotátory byly oddělené
a tak bylo po trojicích jasné, které atributy k sobě patří.



Když se podařilo nastavit správně, mohl soutěžící sejmout tyto tří QR kódy, ze kterých pak 
složil závěrečný soutežní kód, který vedl k dokončení letošního ročníku I.Questu.

Klikněte pro obrázek v plném rozlišení:

Správně vyřešená Einsteinova hádanka pak vypadala takto:

Dům 1 2 3 4 5 6

Auto Chery x
Lincoln x
Maybach x
Oldsmobile x
Scania x
Tata x

Meteorologické duha x
značky rosa x

jinovatka x
kroupy x
mlha x
naledi x

http://www.i-quest.cz/files/2015/ukoly/rotatory.jpg


Mraky Cumulus x
Stratus x
Stratocumulus x
Nimbostratus x
Cirrocumulus x
Cumulonimbus x

Národnost Guatemala x
Honduras x
Nauru x
Niue x
Seychely x
Uzbekistan x

Létající hmyz Jepice obecná x
Lesklice velká x
Mravenec drnový x
Nesytka sršňová x
Octomilka obecná x
Pernatuška trnková x

Plyny sulfan x
ethylmerkaptan x
chlor x
butan x
fluoran x
broman x

QR kódy, které tak soutěžící mohli sejmout z rotátorů, a z nichž se dal sestavit finální soutěžní
kód pro dokončení soutěže, byly následující:

I.Q:b??h???h

I.Q:?et?4???

I.Q:?????yo?

Finální soutěžní kód tedy zní: I.Q:beth4yoh



Sponzoři a poděkování

Chceme poděkovat pekárně KLAS v Protivíně rodiny Polanských za sponzorování 
občerstvení na letošním ročníku soutěže.

Chceme poděkovat sponzorovi, společnosti T-Mobile a jmenovitě Petrovi Dolejšovi za 
zapůjčení LTE Access Pointů Huawei a dvou 30GB SIM karet společnosti T-Mobile, 
které umožnily poskytnout na několika místech soutěže internet našim soutěžícím.

Chceme poděkovat Stanislavovi Loutchanovi za laskavé umožnění situovat waypoint se 
včelím úlem a mincovní úkol s kravičkami na jeho rodinnou farmu U roubené studny. 
Nezapomeňte si někdy rezervovat stoleček v restauraci a ochutnat steak z plemena 
Limousine.

Chceme poděkovat Obecnímu úřadu v Hodonicích, jmenovitě panu Tomkovi za laskavé 
zapůjčení areálu 1. rozptylového prostoru bývalého vojenského prostoru v Bechyni a za 
otevření hangárů.

Děkujeme obsluze kempu Pražák za vstřícnou pomoc s umístěním afterparty a vydávání
občerstvení našim soutěžícím.

Chceme poděkovat majitelům restaurace Avion, restaurace U Tří lip, kadeřnictví U 
Zlatého klíče, Antikvariátu U Slona, personálu UniCredit Bank a zaměstnancům 
ČEVAKu za laskavé dovolení vylepení soutěžního QR kódu na domech s domovními 
znameními v Písku.

http://www.uroubenestudny.cz/
http://www.t-mobile.cz/
http://www.t-mobile.cz/
http://www.pekarna-klas.cz/
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