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Teaser
Teaser byl jako jiÏ tradiãnû smûsicí informací relevantních a zcela nepotfiebn˘ch.   
Hlavním úãelem teaseru bylo umoÏnit soutûÏícím identifikaci místa startu ãi 
alespoÀ tuto identifikaci potvrdit, aby se hned na zaãátku nevydali na úplnû 
opaãn˘ konec na‰eho mocnáfiství. Sekundárnû pak teaser obsahoval i drobné 
nápovûdy k dal‰ím úlohám.

Zde je pár poznámek k obsahu teaseru.

Nahofie na obrazovce scrolluje program, kter˘ byl pouÏit pro zakódování textu do 
teletextového formátu. Na jeho základû by bylo snadné sestrojit program pro 
dekódování. V levé spodní ãásti políãka je kresba, kterou soutûÏící získali na 
jedné ze zastávek.

Tady prst maãká tlaãítko „TV“ - dal‰í odkaz na teletext.
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Îelezniãní pfiejezd se nacházel ve VídeÀském Novém Mûstû, kde byl i start 
soutûÏe. Tento zábûr pravdûpodobnû nebyl dostateãn˘ k identifikaci místa, ale 
mohl moÏná poslouÏit k verifikaci - na posledním políãku po pfiejezdu vlaku je 
vidût vodárenská vûÏ.

Jeden z pomníku v Akademieparku za Tereziánskou vojenskou akademií ve 
VídeÀském Novém Mûstû. U tohoto pomníku nebylo nic, ale byl relativnû snadno 
dohledateln˘ online.
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Pomník letcÛm k. u. k. letectva, poniãen˘ nacisty. Nachází se rovnûÏ v Akademie-
parku. Sám o sobû se hledal velmi ‰patnû, nicménû pokud soutûÏící tento park 
odhadli ãi zjistili na základû jin˘ch indicií, nebylo tûÏké najít ho na seznamu 
monumetÛ.

Dal‰í z pomníkÛ v Akademieparku, jedna z men‰ích soch na monumetu Marie 
Terezie, zakladatelky akademie. Podobnû jako u pfiedchozího obrázku i zde ‰lo 
spí‰ o pomÛcku k verifikaci místa startu.
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Dva krátké zábûry na protiletecké kanony v akci byly nápovûdou pfii hledání pro-
letadlové vûÏe „Flakturmu“ ve vídeÀském parku Augarten.

Sjezd po dálnici A21 od Mayerlingu smûrem na VídeÀ.
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Pátek
Páteãní etapa byla naplánována jako pûkná projíÏìka po okolí na‰eho slavného 
sídelního mûsta Vídnû, kde byly umístûny ãtyfii zastávky. Na tûch bylo moÏno zís-
kat mince pro nákup nápovûdy bûhem etapy sobotní.

Prvním úkolem bylo najít start soutûÏe. Ten se mûl nacházet za vysokou ‰kolou, 
která jako první zaãala vyuãovat ãe‰tinu. Touto vysokou ‰kolou je Tereziánská 
vojenská akademie ve VídeÀském Novém Mûstû. (Druhou v pofiadí je universita 
ve Vídni a teprve tfietí místo patfií Karlovû, resp. Karlo-Ferdinandovû universitû 
v Praze.)

V parãíku za akademií se u pomníku, známého z teaseru, nacházela na zemi USB 
flash pamûÈ a na ní ãtyfii soubory se zadáním. Pofiadí bylo libovolné, jednotlivé 
waypointy nebyly vzájemnû nijak provázány.

Baden
Textov˘ soubor s prost˘m sdûlením, Ïe jednu minci mohou soutûÏící získat u 
stojanu na kola pfied rodn˘m domem Katefiiny Schrattové, pfiítelkynû JCKV Fran-
ti‰ka Josefa I. Po chvíli hledání nebylo tûÏké zjistit, Ïe „milostivá paní“ se naro-
dila v Badenu, konkrétnû v domû ã. p. 1 na Theresiengasse.
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Hermannskogel

Druh˘ soubor byl následující obrázek:

KaÏd˘ mal˘ ãtvereãek je jeden bit, ãtyfii bity representují jednu dekadickou ãís-
lici. LSB je vlevo nahofie, MSB vpravo dole. První fiádek je zemûpisná ‰ífika, druh˘ 
zemûpisná délka. Pfii pfiepisu do‰lo k chybû o jeden stupeÀ, o ãemÏ byli soutûÏící 
vãas informováni.

Na vrcholku Hermannskogel, takto nejvy‰‰ím bodu Vídnû, se nachází stylová 
rozhledna „Habsburská vyhlídka“.
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Mayerling

Tfietí minci bylo moÏno získat na místû, ke kterému odkazovala titulní strana 
pfiílohy Wiener Abendpost deníku Wiener Zeitung. Ta byla celá vûnovaná smrti 
korunního prince Rudolfa a místo druhé zastávky bylo tedy jasné.  S ohledem na 
datum nebylo ani pfiíli‰ nutné lu‰tit frakturou vysázenou stránku celou.
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Flakturm
Poslední páteãní zastávka se nacházela pfiímo ve Vídni, u protiletadlové betonové 
vûÏe v Augarten. Návodem pro její nalezení byla následující malÛvka:

Z textu je nutno ãíst kaÏdé tfietí písmeno a v˘sledn˘ text je:

GEFECHTSFLAKTURM AUGARTEN

Zastávka byla umístûna v podobû gravírovaného cuprextitového ‰títku na kfiiÏo-
vatce dvou cest v parku Augarten.

Organisátor soutûÏe sice sdílí v˘hrady nûkter˘ch úãastníkÛ k tomu, Ïe tato 
zastávka nemûla Ïádnou vazbu na c. a k. monarchii a byla tedy ideovû pochybná, 
na druhé stranû protiletecká  vûÏ v Augarten je tak pozoruhodná technická 
památka, Ïe nebylo moÏno odolat.
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Sobota

Start
Sobotní etapa byla zahájena ve Valticích a první otevfiení webového rozhraní od-
krylo tyto dvû informace:

	 	 	 17 27 0E 3D 4F
	 	 	 15 1F 4F 05 5E
	 	 	 17 7E 05 15 06
	 	 	 67 77 05 37 7E

a

	 	 	 TZTAW UXWAA MENWW DMGKT
	 	 	 QHRCJ TKQVE ILTMQ PRLEQ
	 	 	 ZUYHA LQLMG ZWPQV HSREJ
	 	 	 ZVRIW MUQRR UKKEZ AVRAM

Druh˘ text obsahoval detailní informaci o cíli a byl za‰ifrován v tuto chvíli je‰tû 
neznámou ‰ifrou s neznám˘m klíãem. Text první obsahoval informaci o dal‰í 
zastávce ve formátu, pouÏívaném pro sedmisegmentové zobrazovací jednotky. 
Jednotlivé segmenty tûchto jednotek jsou oznaãeny a aÏ g takto (první bit je de-
setinná teãka):

Hodnotu bytu v zadání je potfieba pfienést na binární formát a pak nakreslit ak-
tivní segmenty. Napfi. u prvního byte (0x17) byla binární podoba 0001 0111 - 
rozsvíceny byly tedy segmenty C, E, F a G takÏe na displayi bylo zobrazeno pís-
meno „h“. 

Celé fie‰ení tedy znûlo:

 heldenberg horni parkoviste

Heldenberg je památník, v jehoÏ areálu je mj. pohfiben slavn˘ ãesk˘ vojevÛdce 
mar‰ál Josef Václav Radeck˘ z Radãe. Nachází se kousek na severozápad od Vídnû 
a najít cestu k nûmu je snadné i spouÏitím základní automobilové navigace.
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Heldenberg

Na parkovi‰ti u Heldenbergu ãekal úãastníky dal‰í relativnû jednoduch˘ úkol. 
Fotografie domu a informace o tom, Ïe mají najít místo, odkud byla pofiízena 
(prozrazeno bylo dokonce i to, Ïe jde o radnici), udûlat vlevo hleì a pfieãíst jméno 
na zeleném domû. V Rakousku nefunguje Google StreetView...

	 	 Najdete misto, ze ktereho byla porizena
	 	 fotografie a trochu se rozhlednete.
	 	 Heslem je jmeno na zelenem dome po vasi
	 	 leve strane.

Hledan˘m mûstem byl Waidhofen a/d Thaya
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Waidhofen

Po zadání hesla ve Waidhofenu ãekal soutûÏící pro zmûnu zase obrázek, kter˘ se 
ostatnû uÏ dfiíve mihnul v teaseru:

K tomuto úkolu byla k disposici i nápovûda:

	 	 Obrázek zachycuje jedno notoricky známé 
	 	 druhoválečné letadlo. Bílá osmička pak uka-
	 	 zuje na jednoho velmi úspěšného pilota, který
	 	 mj. s tímto letadlem létal. Vás zajímá jeho
	 	 rodiště.

Letadlem je jedna z prvních proudov˘ch stíhaãek Me 262, coÏ nebylo tak tûÏké 
k uhodnutí. Dva motory pod kfiídly, konfigurace ocasních ploch a zejména 
charakteristick˘ trojúhelníkov˘ prÛfiez trupu byly opravdu velmi náhodné.

Pilotem byl Walter Nowotny, kter˘ se narodil v Gmündu na ãesk˘ch hranicích.
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Gmünd
Aby nebylo málo obrázkÛ, zde ãekal dal‰í:

Obrázek ukazuje bezejmenn˘ rybník kousek od Nové Bystfiice. Pokud by ho 
nûkdo neidentifikoval pouze pohledem na mapu, v levé horní ãásti byly skryty 
soutfiadnice. Jejich barva se pfiíli‰ neli‰ila od barvy okolní, ale staãila mírná 
úprava kontrastu v obrazovém editoru a bylo vymalováno:

Soufiadnice byly ve formátu GEOREFF, na kter˘ existuje mnoho online 
pfievodníkÛ.
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Kromû mapy s rybníkem získali soutûÏící na tomto stanovi‰ti je‰tû jeden 
obrázek:

 

·lo o tûsnopisn˘ zápis textu z Cimrmanovy hry Nûm˘ Bobe‰, konkrétnû tuto:

Zrovna teì jsem vyprovodil kus cesty kamaráda. Kule mu chudákovi utrhla 
nohy. A pfiedstav si, dobelhal se domÛ, myslel, Ïe ho Ïena bude ãekat, nechal ji 
tam samojedinou, a na‰el ji samodruhou. Spustila se, pobûhlice, s rytmistrem od 
pruské  pûchoty. 

Smyslem tohoto textu bylo poskytnout klíã k fie‰ení pozdûj‰í ‰ifry. K získání to-
hoto klíãe bylo potfieba trochu popfiem˘‰let o vojensk˘ch hodnostech. Slovo 
„rytmistr“ je v daném kontextu nesmysl, protoÏe jde o hodnost u jezdectva. U 
pûchoty této hodnosti odpovídal hejtman (Hauptmann, kapitán), coÏ byl klíã.
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Rybník u Nové Bystřice

Na tomto stanovi‰ti získali soutûÏící  text:

AAOLRNOIRAEZJSAIISUVSDHER

NHVAAALLAPZETAJTDANATYIRE

ERAZZODSBOAPELAAOSURAZLPZ

ZUBADDYNYDNTSUKHLANTLJSOA

KZYVEPHELRAEESJLELIUKINDL

·lo o jednoduchou transposiãní ‰ifru, která mûla vydat ãást textu staré antis-
emitské odrhovaãky o vraÏdû AneÏky HrÛzové v Polné u Jihlavy. Aãkoli do‰lo k 
po‰kození souboru pfii editaci, klíãové jméno zÛstalo ãitelné (byÈ jin˘m zpÛso-
bem) a vût‰ina teamÛ tedy vyrazila na správné místo.

Polná
V Polné byla nálepka s kódem pro dal‰í postup umístûna pod star˘m svícnem na 
symbolickém hrobû AneÏky HrÛzové. 

Po zadání tohoto kódu získali soutûÏící dva soubory. Prvním byla nûko-
likasekundová filmová sekvence, zachycující JCKV Franti‰ka Josefa, druh˘m 
následující obrázek:
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Koleãko bylo urãeno pro rozlu‰tûní textu, kter˘ obsahoval detailní popis 
umístûní cíle a v tuto dobu se je‰tû nedalo smysluplnû pouÏít. V posledním 
fiádku videosekvence byl pak pomocí kódování, pouÏívaného u teletextu, vloÏen 
následující text:

By se po sv˘ch tÏk˘ch prácech hodni  vyspali, jednou v noci koãár policajtÛ pro mne poslali. 

Dvû hodiny po pÛlnoci kdyÏ na tfietí ‰lo,tu mi dával Ïandarm u postele ‰Èastné dobr˘tro. 

Text byl bez problémÛ identifikovateln˘ jako pocházející z Tyrolsk˘ch elegií 
Karla Havlíãka. Popisovaná scéna se odehrála v Havlíãkovû domû na námûstí 
v Nûmeckém Brodû a bylo tedy jasné, Ïe je potfieba zamífiit právû tam. Nálepka 
s kódem se nacházela pfiímo na domû.
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Havlíčkův Brod
Poslední zastávka pfied cílem. Na ní dostali soutûÏící uÏ jen chybûjící koleãko:

A pfiípadnû i nápovûdu:

Mate vse potrebne pro dokonceni souteze.

Pokud vam nahodou chybi klic k jedne sifre, tak vezte, ze 

jsme vam ho skutecne nedali a ani to nemame v planu.

Nicmene mate dost informaci k tomu, abyste si klic odvodili 

sami.

Koleãka bylo potfieba spojit k sobû, aÈ uÏ na papífie ãi pomocí nûjaké aplikace pro 
editaci obrázkÛ. Poté celá vûc funguje následovnû:

První písmeno klíãe, v na‰em pfiípadû tedy „H“ na vnitfiním koleãku se nastaví 
proti zv˘raznûnému písmenu „R“ na koleãku vnûj‰ím. Poté se na vnûj‰ím 
koleãku vyhledá první písmeno ‰ifrovaného textu, tedy „T“ a na vnitfiním se 
pfieãte jemu odpovídající de‰ifrovan˘ znak - „C“. Poté se vnitfiní koleãko otoãí tak, 
aby od zv˘raznûn˘m písmenem bylo druhé písmeno klíãe (tedy „E“) a postup se 
opakuje. Po pouÏití posledního písmena klíãe se zaãne opût s jeho prvním pís-
menem.

Jde o jednoduchou, ale proti manuálním metodám lámání pofiád je‰tû rozumnû 
odolnou polyalfabetickou substituãní ‰ifru. V daném pfiípadû ov‰em bylo moÏno 
chybûjící klíã pomûrnû snadno de‰ifrovat metodou známého de‰ifrovaného 
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textu. Ta spoãívá v tom, Ïe koleãko se nastaví tak, aby proti prvnímu písmenu 
‰ifrovaného textu na vnûj‰ím koleãku bylo pfiedpokládané první písmeno textu 
de‰ifrovaného. Poté se pod zv˘raznûn˘m písmenem pfieãte první písmeno klíãe. 
To se zopakuje nûkolikrát a v pfiípadû, Ïe se podafií ãást de‰ifrovaného textu od-
hadnout správnû, získá útoãník klíã - 

V daném pfiípadû mohly pfiipadat do úvahy fráze jako „jedte do“, „dalsi zastavka“ 
apod. Pokud by nekdo zkusil frazi CIL JE, vy‰lo by mu, Ïe první písmena klíãe 
jsou HEJTM. Následnû bylo moÏno vyzkou‰et bûÏné pfiedloÏky jako „u“, „v“, „na“, 
„za“ atd. a v˘sledkem by byl hledan˘ klíã „hejtman“. Pak by uÏ bylo snadné zís-
kat následující text:

CIL JE NA STARKOVSKE FARE MEDAILE PRO VITEZE SE SKRYVA V SUPLIKU SEKRE-
TARE OZNACENEM BERICHTE.
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