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Vážení kolegové, hráči, 

 

tato M-exkurze vznikla jako ukázka možnosti zapojení aktuálně velmi 

oblíbených šifrovacích a únikových her do výuky matematiky. Při jejím vzniku 

se objevil nápad na vytvoření nejen šifrovací hry „venku“, ale také její virtuální 

podoby v online prostředí.  

Na začátku byl příběh – chlapec a dívka se pohybují ve zvláštní smyčce, někdo 

je pronásleduje, ale oni neví proč… V průběhu hry plní úkoly (samozřejmě 

především logického nebo matematického zaměření) a jejich plněním se 

pomocí hesel posouvají v ději dál. 

Na začátku se příběh rozvětví – buď jej lze hrát ve virtuálním prostředí na 

adrese  

 https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost/brnomat/ 

 

a nebo v reálném prostředí na Zelném trhu. 

 

Obě části jsou na sobě nezávislé a lze je hrát kdykoli. 

 

Doufáme, že se Vám bude líbit a že si obě fáze hry užijete. 
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MANUÁL K ONLINE HŘE „BRNOMAT“ 

 

Hra je dispozici na stránkách jejich tvůrce a také na stránkách našeho projektu. 

 https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost/brnomat/ 

 

V podstatě vše důležité se hráči dozví v úvodu hry, kde jsou jim vysvětleny jednotlivé prvky, které se 

ve hře objevují. Chcete-li mít přehled o hře v předstihu pak si můžete buď hru zahrát předem, a nebo 

se alespoň seznámit s jednotlivými funkcionalitami. 

 

Ve hře jsou dva hlavní úkoly: 

1. splnit úkol v dané místnosti 

2. hledat ztracené dílky skládačky 

 

Ad 1.  

Úkoly jsou vždy slovně zadány a je k nim i komentář postav příběhu, které jednak vyprávějí děj a jednak 

upozorňují, na co se v místnosti zaměřit. 

 

Některé úkoly jsou časově omezeny, v levém horním rohu běží časomíra. Pokud není úkol splněn 

v daném čase, pak je možné jej začít znovu …, pokud se to nepodaří ani na podruhé, pak se musí hráč 

vykoupit z trestné místnosti vypočítáním některého z příkladů. Pak již úkol může plnit bez časového 

omezení. 

             

V levém dolním rohu pak může hráč využít ikony vykřičníků – první nese informaci o dané místnosti – 

jedná se o bonus hry. Hráči se tak mohou více dovědět o daném místě. Ve hře jsou totiž zařazeny reálné 

místnosti, do kterých nemusí být vždy snadné se dostat. Druhý vykřičník ukrývá zadání úkolu, pokud 

by si jej hráč potřeboval při plnění úkolu připomenout. 
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Za splnění úkolů získává hráč body. Tyto body může použít na nákup nápověd, které jsou vždy tři 

a podrobnějí vysvětlují, co má hráč dělat. Jsou v levém dolním rohu označeny otazníkem. Třetí 

nápověda pak vede hráče k získání hesla tak, aby mohl projít do další místnosti.  

 

Po splnění úkolů je důležité správně zadat heslo. Píše se vždy malými písmeny a bez diakritiky. Výjimkou 

jsou hesla číselná (zadávají se pomocí číslic), příp. hesla zadaná římskými číslicemi (pak používáme 

velká písmena). 

 

Ad 2.  

V každé místnosti jsou ukrýté dílky – v pravém dolním rohu je vidět, kolik jich v místnosti je a příp. kolik 

jsme již našli v dané místnosti i z celkového počtu. 

   

 

Pokud hráč zapomene dílky sebrat a přesune se do další místnosti, nevadí, na konci hry se pro ně může 

vrátit. Nalezením všech dílků hru dokončí i s bonusem. Pokud se hráči dílky hledat nechce, nevadí, hru 

lze ukončit i bez nich. 

 

A nyní komentáře k jednotlivým místnostem  

– pokud si chcete hru nejprve sami zahrát, pak je nečtěte, protože obsahují řešení!!! 

 

1. Alchymistická laboratoř 

Je potřeba najít 7 ukrytých předmětů (lízátko, mince, etiketa, zápalky, váleček na nudle, silniční kužel 

a dopravní značka), poté k nim přiřadit název geometrického útvaru nebo tělesa, které představují 

(největší problém je etiketa = elipsa). Poté hráč získá 7 písmen, jejichž přesmyčkou najde správné heslo 

= LEKTVAR. 

Procvičujeme postřeh, trpělivost, znalosti geometr. tvarů, přesmyčky.  

Lze mezipředmětově vstoupit do dějepisu – alchymista, a do chemie – „lektvary“.  

Po celou dobu přibližujeme žákům zajímavá místa města Brna a díky informacím u každé místnosti se 

o nich můžeme déle pobavit, příp. je navštívit. 

 

  



2. Kašna Parnas 

Kliknutím na chronogram na vrcholu kašny se otevře úkol. Červeně zbarvené římské číslice ukrývají 

texty (fake news), ve kterých jsou „vetřelci“ = slova navíc. Zprávy je potřeba otevírat v pořadí podle 

římských číslic, pod kterými jsou ukryté (tedy I, X, C, D a M). V každé zprávě jsou ukryta dvě slova, 

v poslední zprávě tři, která tam nepatří a pokud se napíší v tomto pořadí za sebou, získá hráč větu: 

„Čtyřúhelník který nemá kopýtka jako kráva ale jako osel nebo koník“. Z této informace by měl hráč 

odvodit, že heslem je LICHOBEZNIK. V textech je také zvýrazněné slovo „stroj“ – je to skrytý odkaz na 

další místnost a jen vnímavý hráč si toho povšimne. Pro řešení úkolu to ale není podstatné. 

Procvičujeme čtenářskou gramotnost (v podstatě v průběhu celé hry, hráči, kteří neposlouchají 

komentáře postav a nečtou zadání, pak velmi rychle ztrácí nit a neví, co mají dělat a stále se doptávají 

i na věci, které jsou jasně sděleny) – hledání „vetřelců“ v textu. Opakujeme římské číslice. 

Mezipředmětové vztahy – český jazyk, mediální výchova – fake news, přírodopis – sudokopytníci 

(kráva) a lichokopytníci (osel, kůň), dějepis – chronogramy. 

 

3. Kapucínský klášter 

Důležité je přečíst si specifikaci jednotlivých strojů. Podle ní pak přiřadíme jednotlivé neznámé hodnoty 

po zhlédnutí videí. A = počet koles kolesové lodi = 2 (je to stroj, který spouští pán ve vestě), B = počet 

otáček klikou pily = 6 (stroj u pána v kabátu), C = počet lopatek na rypadle bagru = 4 (paní v hnědém 

kabátě) a D = počet náběrů vody vodním čerpadlem = 1 (paní v šedém svetru). Následně dosadíme a 

vypočítáme. (2+6)  4 – 1 = 31. Kliknutím na zadání příkladu se objeví pole pro zadání hesla (pomocí 

číslic). 

Procvičujeme opět čtenářskou gramotnost, pečlivost, pozornost, přednosti operací a výpočty číselných 

výrazů. 

Mezipředmětově lze vstoupit do dějepisu – Leonardo da Vinci, do praktických činností – výroba modelů 

podle návodu, do fyziky – význam vynálezů. 

 

4. Freskový sál 

Kliknutím na útržek jej zvětšíme, a když se rozhlédneme po místnosti, pak vidíme na stěnách vyobrazení 

ctností a na nich můžeme útržky najít. Je potřeba přiřazovat útržky po řadě (kliknutím na útržek a pak 

na ctnost). Po správném přiřazení se objeví latinský název ctnosti. Objeví se „příklad“, ve kterém názvy 

ctností nahradíme součtem všech římských číslic v nich obsažených (chronogram). 

CONSILIVM = 1157, MODERATIO = 1501, AEQVITAS = 6, INQVISITIO = 9. Výsledek zadáme římskými 

číslicemi (1511 = MDXI). 

Procvičujeme pozornost, římské číslice, přednosti operací a výpočty číselných výrazů. 

Mezipředmětově lze vstoupit do dějepisu – fresky, chronogramy, do výtvarné výchovy – fresky, malby 

na stěnách, obrazy a vyobrazení vlastností.  

 

5. Pokladnice 

Prázdná místnost – jen pro zajímavost je ve hře umístěna a je v ní pouze schován jeden dílek. 

 

  



6. Erbovní galerie - schodiště 

Asi nejnáročnější část hry. Kliknutím na svitek (A, B, C nebo D) se otevře zadání úlohy. Pokud si s ní hráč 

neví rady, může zvolit náhradní (lehčí) úlohu – u jednoho svitku mají vždy stejný výsledek. Jakmile ji 

správně vyřeší, svitek změní své označení na číslo. Toto číslo pak určuje, který z erbů si hráč vezme. 

Kliknutím na erb jej zvětší a někde na erbu najde ukryté číslo. Pokud se shoduje s číslem na svitku, pak 

si tento erb „vezme“. Pokud ne, vrátí jej na místo na zdi. 

Procvičujeme pozornost, logické úlohy, matematické výpočty. Zároveň postřeh, pečlivost a pozornost. 

Mezipředmětově lze vstoupit do dějepisu – erby.  

Nápověda k základním úlohám na svitcích: 

Svitek A: Je nutné kombinovat pomalé „chodce“ spolu, ale také zajistit, aby se nemuseli vracet zpátky. 

Takže např. takto (chodci jsou označeni minutami jejich chůze): 

TAM JDE  1+2 - trvá jim to 2 min (zůstává 5+10) 
ZPÁTKY  1 - trvá mu to 1 min  
TAM JDE  5+10 - trvá jim to 10 min  
ZPÁTKY  2 - trvá mu to 2 min  
TAM   1+2 - trvá jim to 2 min  
CELKEM  17 min 
 

Svitek B: Klasická úloha na společný násobek. Řešení nejmenší spol. násobek (12, 16, 18) = 144. 

Svitek C: Úloha na výpočty v kosočtverci. Nejkratší vzdálenost stran = výška, tedy 24 dm. 

Svitek D: Logická úloha – lze řešit různými způsoby (úvaha, pokus-omyl, rovnice). Řešením jsou 2 litry. 

 

7. Erbovní galerie - vitráže 

Kliknutím na vitráž v čele se otevře zadání úkolu, kterým je logická úloha typu zebra. Zadání navazuje 

na vybrané erby z minulého úkolu a k nim jsou v zadání připojeni fiktivní páni z měst. Tuto úlohu lze 

řešit pomocí tabulky nebo graficky. Po vyřešení hráč zjistí, který erb patří do kterého z rohů a správně 

jej tam umístí. Zde žáci často volí cestu nejmenšího odporu a metodou pokus omyl erby vkládají do 

rohů bez řešení úlohy. I to je samozřejmě cesta vedoucí k řešení. Ale pro zvídavé žáky je vyřešení této 

obtížné úlohy výzvou. 

Řešení zebry: 

Pan Emil – Brno – erb s hradbami – levý dolní roh 

Pan Luděk – Vyškov – erb s klíči – pravý horní roh 

Pan Oldřich – Třebíč – erb se lvem s korunkou – pravý dolní roh 

Pan Zdeněk – Boskovice – erb s černým lvem – levý horní roh 

 

Po umístění erbů se objeví zadání příkladu. Hodnoty A až D známe ze svitků a jsou to čísla ukrytá na 

erbech. Pokud si je nepamatujeme, stačí na erb kliknout a po zvětšení číslo uvidíme.  

17 + 144 – 2  2 + 2  2 – 144 : 24 = 111 

 

Procvičujeme logické myšlení, kombinatoriku, výrokovou logiku, přednosti operací a číselné výrazy. 

Zároveň trpělivost. 

 

  



8. Věž Staré radnice 

Řešení tohoto úkolu je velmi intuitivní a nepotřebuje komentář. 

Zde lze s žáky/hráči probrat dominanty Brna, jejich význam, historii, brněnské pověsti.  

 

8. Portál 

Zde hra končí. Hráč vidí své skóre. Má také možnost se vrátit a dohledat chybějící dílky (doporučujeme). 

Uzavře se tak část příběhu, která se týká celé hry a vysvětlí, proč může a nemusí hra pokračovat offline. 

Pokud hráč hru ukončí bez dílků – zaslouží si pochvalu za splnění úkolů a dokončení hry. Za zmínku stojí 

také samotný portál, který je v závěru hry vidět – šikmá věžička a historie jejího vzniku – žáci o ní často 

neví. 

Pokud hráč najde všechny dílky, pak se mu po skončení hry dílky složí do symbolu, který hru provází, a 

tím je nekonečno. Smyčka, která nám umožňuje mít dvě oddělené i propojené části hry a která 

vysvětluje, kdo a proč vlastně hlavní postavy hry pronásleduje. 

 

Tímto manuál k online hře končí. Pokud byste potřebovali cokoli dovysvětlit, nebo našli 

nesrovnalosti, nebo naopak chtěli chválit, můžete se obrátit na autorku hry . 

  



MANUÁL K OFFLINE HŘE „BRNOMAT“ 
 

Tato šifrovací hra je připravena pro hraní venku, konkrétně na Zelném trhu. Pokud pro Vás není možné 

si ji na „Zelňáku“ zahrát, pak Vám může sloužit jako návod pro vytvoření vlastní hry. 

V tomto materiálu následuje celý přehled hry. Každá stránka tohoto textu má svůj význam a v jejím 

záhlaví bude zeleně uvedeno, k čemu slouží. V jednotlivých odkazech máte připraveny soubory pdf ke 

stažení. V nich jsou zadány komentáře pro hráče, aby věděli, kam se mají přesunout a kterou obálku 

s šifrou mají otevřít.  

Naše hra má dva typy úkolů  

 jedny úkoly jsou jednoduché a jejich cílem je si pouze ověřit, že se hráč přesunul na správné 

místo (tzv. úkol na ověření místa) 

 druhé úkoly jsou už obtížnější a to jsou šifry, o které nám v příběhu a hře jde. Zadáním jejich 

řešení = hesla, se hráči posouvají v příběhu dál 

Je potřeba hráče poučit, aby postupovali podle pokynů v tabletu/telefonu, byli pozorní a pečliví. 

Důležité je také jim vysvětlit předem, co je principem šifrovací a únikové hry. Hru je možné hrát ve 

skupinkách, ale max. počet jsou ideálně tři hráči ve skupině, jinak se nudí a neudrží pozornost. 

Nejvhodnější je práce ve dvojicích. Musíte si tedy připravit tolik herních tašek/složek, kolik bude mít 

skupin. Vhodné je šifry do obálek dávat ve dvojím provedení aby měli hráči možnost opravy, pokud by 

první řešení zkazili. 

 

Pomůcky: 

1. tablet nebo chytrý telefon, kam si hráč před začátkem hry nahraje soubory pdf, jsou ke stažení na 

tomto odkazu:  

https://drive.google.com/drive/folders/1iFSJR1yE0gssTYgmicl7eSm-IIgg0J7O?usp=sharing)  

– během hry není potřeba mít datové připojení. 

2. psací potřeby, papír, pravítko, vhodné jsou i pevné desky jako podložka (hráči si mohou přinést 

sami, nebo je můžete na hru zapůjčit jako součást „herní tašky“) 

3. herní taška/složka – nutno připravit předem, obsahuje obálky s šiframi a informacemi ke hře 

 

Průvodce/učitel si před začátkem hry:  

 vytiskne a rozdělí do obálek podle pokynů v tomto manuálu soubor 

sifrovacka_brnomat_obalky.pdf (obálky očísluje a zalepí, aby se obsah nevysypal) 

https://drive.google.com/file/d/1Y5XS6EJ1l2cRXGzKo1KlhEDTqyrVH31g/view?usp=sharing 

 obálky spolu s úvodními pokyny vloží do tašky/složky pro každou hráčskou skupinu 

 může do tašek přidat pomůcky na zapůjčení (viz výše) 

 dá hráčům k dispozici všechny pdf soubory, aby si je nahráli do zařízení, které si vezmou 

s sebou  

https://drive.google.com/drive/folders/1iFSJR1yE0gssTYgmicl7eSm-IIgg0J7O?usp=sharing 

Průvodce/učitel má s sebou při hře:  

seznam nápověd – soubor sifrovacka_brnomat_napovedy.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1VVb1oVlFQ30tOh3W6stbsWJTVa--ovWP/view?usp=sharing 

a seznam správných řešení – soubor sifrovacka_brnomat_odpovedi.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1coBiponrzW_5HOnJw4eEC2DFKb_h-3sr/view?usp=sharing 

Užijte si hru!  

https://drive.google.com/drive/folders/1iFSJR1yE0gssTYgmicl7eSm-IIgg0J7O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g-0F8x8W2CNDokvoALgozljna16GocFA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iFSJR1yE0gssTYgmicl7eSm-IIgg0J7O?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVb1oVlFQ30tOh3W6stbsWJTVa--ovWP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1coBiponrzW_5HOnJw4eEC2DFKb_h-3sr/view?usp=sharing


 Úvodní list ke hře – nutno vytisknout vložit do každé herní tašky/složky. Tento list čte hráč před započetím hry. 

 

Milý hráči, vítáme Tě ve hře  

„BRNOMAT“ 
 

Hra začíná před portálem brněnské radnice. 

 

 

Tvým úkolem je sledovat jednu dvojici, chlapce a dívku a pomoci jim rozmotat jejich příběh.  

To, že ses přesunul na správné místo, poznáš podle toho, že zadáš odpověď na kontrolní otázku.  

Abys věděl, kam dál, musíš postupně rozluštit úkoly a šifry ukryté v obálkách. Pokud si nebudeš vědět 

rady, máš k dispozici 3 nápovědy.  

 

Několik důležitých pokynů: 

1. Všechno potřebné najdeš v tašce a v souborech v tabletu.  

2. Čti pozorně texty, často je v nich něco, co Ti může pomoci s řešením šifry. 

3. Hesla k otevření souborů zadávej vždy BEZ DIAKRITIKY a MALÝMI PÍSMENY. Jsou to buď písmena, 

slova, nebo čísla. Čísla zapisuj pomocí číslic. Pokud jsou heslem dvě slova, zapiš mezi nimi mezeru. 

4. V obálce je šifra obvykle 2krát, abys měl náhradu v případě chybného řešení. 

5. Pokud si nevíš rady s řešením obálky, vystřihni si nápovědu – stříhej podle čísla obálky. Nápovědy jsou 

odstupňované od 1 do 3. Nápověda č. 3 Tě navede přímo k řešení, stříhej ji tedy opravdu až nakonec.  

6. Stanoviště hry jsou pouze v okolí Zelného trhu. Trasa není dlouhá a její absolvování může trvat okolo 

dvou hodin. Je možné hru kdykoli přerušit a pokračovat jiný den. 

7. Hra končí otevřením a vyřešením poslední obálky. Na hru navazuje je její virtuální pokračování. 

8. Také si nechej vše pro sebe, abys zážitek nepokazil dalším hráčům. Děkujeme. 

 

 

Začínáme – otevři si soubor s názvem START. Heslem je slovo brnomat. Dále Tě už povedou soubory, 

které máš v tabletu. 

Hodně štěstí! 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – obsahuje popis hry a pokyny – všechny tyto stránky se převedou do pdf a pomocí freeware 

se opatří heslem. Toto heslo je zároveň řešením předchozí šifry, nebo potvrzením místa. Tím zajistíte, že hráč neotevře 

soubor dříve, než vyřeší zadaný úkol. Soubor se bude jmenovat stejně (v tomto případě start.pdf) a jeho heslo pro 

otevření je uvedeno v pokynech (předchozí stránka). 

 

START 

 

Píše se rok 2022 a Ty stojíš před portálem brněnské radnice a vidíš… 

 

 

Noc, dvě postavy, kroky  a někdo za nimi. „Sakra! Zápisník!” „Co?” 

„Zápisník!” křičí mladík.  

„Můžeš mi říci, co se stalo, kdo jsi a tak?” 

„Já…  Nevím, vím jenom, že jsem tady něco hledal, měl jsem vše 

v zápisníku.”  

Mladík vytáhl z pod košile zápisník, byl ušpiněný, skvrny překryly 

složité náčrty. Už si začínám vzpomínat…”  

„Můžeš mi konečně říct, jak se jmenuješ?”  

„Michal. A ty?” 

 „Marie.”  

„V hlavě mám jako vymeteno, vím ale, že jsem tu něco hledal. Ale teď 

si vzpomínám. Znáš brněnské pověsti: Kolo a drak, Křivou věžičku, 

Praporkovou věštbu…?” „No a?” „Všechny ty pověsti odkazují 

k zápasu dobra a zla, ke smyslu života. Především ale matou stopu. 

Pod Brnem, nebo někde tady se skrývá tajemství smyslu života. Když 

jsem se ale dostal včera večer někam sem poblíž… A… Myšlenky mám 

jako bludiště, nic nedává smysl. Pak jsi mě našla. A přitom mám pocit, 

jako bychom se už znali…” 

 

1. potvrzení místa 

Běž před portál s křivou věžičkou a spočítej počet postav na portále. Číslo použij pro otevření souboru 

01_DRAK. 

Heslo zadej číslicí. 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč došel na správné místo – viz předchozí stránka, pak zadal heslo a otevřel tento 

soubor. Nápovědy (které jsou zde napsány níže) v souboru samozřejmě nesmí zůstat. Buď je má s sebou učitel/průvodce, 

nebo je může zalaminovat a dát hráčům do herní tašky/složky, aby si je dle potřeby vystřihovali (pak ale potřebují s sebou 

i nůžky ) 

01_DRAK 

 

Kluk a holka tiše šeptají: 

„Byl to sen, nebo ne?” 

„Nevím, ale jisté je, že nás někdo pronásleduje.”  

„A kdo to je?” 

„Nevím, mám pocit, že jsou mi ti lidé povědomí.”  

„Tady už zůstat nemůžeme.”  

„Ale kam půjdeme?” 

„Dělej, dívej se!”  

„Mám to, DRAK. Drak, nebo krokodýl, nebo co to je! Hledej stopy!”  

„Už to mám, ta tabulka. Písmena v řádcích nám ukáží kam dál. 

Musíme jenom počítat!” 

 

Otevři obálku č. 1  

 

 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 02_SLOUP. 

Heslem je řešení obálky č. 1 – zadej jej malými písmeny, bez diakritiky. 

 

 

Nápovědy k obálce č. 1 

1. nápověda: 

Najdi na zdi tabulku s textem o drakovi. Důležité jsou řádky a písmena v nich. 

 

2. nápověda: 

1/3 znamená třetí písmeno v prvním řádku. 

 

3. nápověda: 

Heslo je slovo, které je symbolizováno ležatou osmičkou. 

  



 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry. Šifra obvykle vychází z místa, kam se hráč přesunul. Pokud jej po 

prohlédnutí okolí a zadání šifry řešení nenapadne, pak využije nápovědu (od 1 po 3). 

 Na této stránce je šifra připravena 2x, tedy stačí stránku vytisknout a do obálky označení číslem 1 vložit 2 ks šifry (tzn. 

stránku rozstřihnout na poloviny a vložit do obálky). 

 Co je řešením šifry obvykle poznáte z nápověd. Přesto si dovolíme Vám je zde také uvádět.  

 Řešení: Na desce s pověstí o drakovi budeme hledat polohu písmen v řádcích a dešifrujeme: 1/3 je tedy třetí písmeno 

v 1. řádku, což je písmeno N …  

 

OBÁLKA č. 1 

 

 

 

1/3 2/17 3/2     4/7  5/6     7/5  9/8     10/8    12/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 2/17 3/2     4/7  5/6     7/5  9/8     10/8    12/2 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

 

02_SLOUP  

 

VÝBORNĚ! 

 

Informace o drakovi Tě přivedly k dalšímu úkolu. Najednou víš, kam 

se dvojice musela přesunout. Ke Sloupu Nejsvětější Trojice na Zelném 

trhu. 

 

 

 

 

2. potvrzení místa 

Jak se jmenuje svatý nalevo? 

a) Blahus   heslo je: blahus 

b) Primitivus heslo je: primitivus 

c) Genius  heslo je:  genius 

 

 

 

 

Heslo použij jej pro otevření souboru 03_LATINA. 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

 

03_LATINA 

 

„Sláva, na chvíli jsme se jim ztratili.”  

„Ale to není konec.”  

„To rozhodně ne. Třeba nám pomůže právě někdo ze svatých.”  

„Svatý Primitivus?”  

„Dost primitivní řešení .” 

„Je to patron Brna, který ho chrání. Třeba pomůže i nám.”  

„Ale jak si poradíme s latinou? Vím jen, že verbum je latinsky slovo.” 

„Tady, dívej, je tu další obálka.” 

 

Otevíráš obálku č. 2  

 

 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 04_PALAC. 

Heslem je řešení obálky č. 2 – zadej jej malými písmeny, bez diakritiky. 

 

Nápovědy k obálce č. 2 

1. nápověda: 

Spoj křížky pomocí pravítka a všímej si průniku této přímky s písmeny. 

 

2. nápověda: 

Pokud zvýrazníš části přímky v jednotlivých písmenech pomocí teček a čárek, vznikne morseovka. 

 

3. nápověda: 

Heslem je vysoká vojenská hodnost, měl ji např. Malinovskij:   polní M_ _ _ _ L.  



 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  

 Je potřeba stránku vytisknout 2x, klidně černobíle a rozstřihnout. Do obálky vložíte 2x „verbum“ a 2x tabulku 

s morseovkou 

 Zde budou potřebovat pravítko. Tabulka s morseovkou by je měla navést na to, že se tam někde morseovka ukrývá. 

Pokud spojí křížky přímkou, pak každé písmenko bude mít s touto přímkou průniky buď v podobě tečky, nebo čárky. 

Pokud je pak pro každé písmenko slova verbum nahradíme odpovídajícím písmenem z morseovky, získáme heslo. 

 Písmeno „V“ přímka protne ve dvou čárkách (úsečkách), tedy pro morseovku je to - -, což je písmeno M. Podobně 

písmeno „E“ protne v tečce a čárce, tedy je to A… 

OBÁLKA č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

04_PALÁC 

 

 

SKVĚLÉ! 

I druhý úkol jsi splnil. Maršál je vysoká vojenská hodnost, u nás se ale 

v armádě nepoužívá. 

Najednou vidíš, kam šli dál – Ditrichštejnský palác je to správné 

místo. 

 

 

3. potvrzení místa 

Jak se jmenuje maršál, který zde má pamětní desku? 

Heslo použij jej pro otevření souboru 05_VOJSKO. 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

05_VOJSKO 

 

„Maršál Kutuzov, jeden z největších vojevůdců 19. století, vítěz nad 

Napoleonem.”  

„To jako teď v této době budeme oslavovat Rusko?”  

„Ale ne, tady ta deska se netýká výhry…”  

„Vždyť jsi teď říkal, že je vítěz nad…”  

„No právě, v roce 1812 a 1813 ano, ale předtím roku 1805 utrpěl 

největší porážku ve své kariéře u Slavkova.” 

„Do Slavkova je to ale daleko, nemyslíš?”  

„To máš pravdu… Už to mám! Každý voják se musí dobře orientovat 

na bojišti a najít únikovou cestu.“ 

„Tak když to víš, tak dělej! Nevím, odkud na nás stříleli, ale za chvíli 

tu jsou.” 

 

Otevíráš obálku č. 3  

 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 06_DVUR. 

Heslem je řešení obálky č. 3. Heslo napiš malými písmeny v 1. pádě. 

 

Nápovědy k obálce č. 3 

1. nápověda: 

Bludiště 

 

2. nápověda: 

Projdi bludištěm a posbírej cestou všechna písmena, ta Ti napoví, co máš udělat 

 

3. nápověda: 

Heslem je  měsíc, kdy byl maršál Kutuzov v Brně 

 

 

 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  



 Je potřeba stránku vytisknout 2x. Do obálky vložíte 2x bludiště. 

 Jednoduchý úkol projít bludištěm a na správné cestě posbírat písmena. 

 Věta zní: Ve kterém měsíci byl maršál Kutuzov v Brně? Odpověď najdou na desce na domě, kde stojí. 

OBÁLKA č. 3 

 

 

 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

06_DVŮR 
 

 

OPĚT SKVĚLÁ ÚVAHA! 

Postupuješ za dvojicí svižně dál, tentokrát Muzejní ulicí na Biskupský 

dvůr. 

 

 

 

4. potvrzení místa 

Heslem je název jedné poradny, která zde má svoje vlastní dveře. 

Toto přídavné jméno použij pro otevření souboru 07_MERKUR. Zadávej malými písmeny, bez 

diakritiky. 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

07_MERKUR 
 

 

„Tak to bylo o chlup, museli jsme rychle z hlavního náměstí pryč.” 

„Tady se můžeme schovat!” 

„Řešení, kam dál, bude určitě ta velká socha Merkura.”  

„To sotva. Tu přesunuli z náměstí Svobody jako torzo kašny. Ale 

spojnice to je.”  

„Ano! Spojnice, to je to slovo. Dívej, když spojíme k sobě, co k sobě 

patří, máme řešení!” 

 

 

Otevíráš obálku č. 4  

 
 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 08_KAPUCIN. 

Heslem je řešení obálky č. 4. 

 

 

 

Nápovědy k obálce č. 4 

1. nápověda: 

Spoj vynález se jménem a příjmením jeho vynálezce. 

 

2. nápověda: 

Většina písmen bude spojnicemi přeškrtnutá. Sedm písmen zůstane nepřeškrtnutých. Jejich 

správným poskládáním získáš heslo. 

 

3. nápověda: 

Heslem je název budovy, ve které žijí mniši. 

  



 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  

 Je potřeba tuto stránku vytisknout 2x, klidně černobíle a další stránku 1x a rozstřihnout. Do obálky vložíte 2x tuto stránku 

a 2x obrázky vědců. 

 Zde budou opět potřebovat pravítko. Úkolem je spojit jméno a příjmení vědce s jeho vynálezem (spojujeme vždy puntíky) 

tak, aby vznikl trojúhelník. Pokud si nejsou jisti, jak se který vědec jmenoval, pak jim pomohou jejich obrázky, kde jsou 

iniciály. Při betatestu nás překvapilo, že žáci naše vynálezce příliš neznají, patrně budou potřebovat pomoc, příp. 

povolení googlit. 

 Jakmile správně vytvoří všechny trojúhelníky, zůstanou některá písmena nepřeškrtnutá – ta vytvoří heslo. 

OBÁLKA č. 4 

 



 

 

 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

08_KAPUCÍN 

 

PERFEKTNÍ! 

Zjevně máš přehled v našich vynálezcích a tak jsi naší dvojici v patách. 

Přesuň se za nimi před klášter Kapucínů na Kapucínské náměstí. 

 

 

 

 

5. potvrzení místa 

Heslem je počet všech ptáků na vyobrazení nad hlavním vchodem do kláštera. 

Toto heslo použij pro otevření souboru 08_FRANTISEK. Heslo zapiš pomocí číslic. 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

09_FRANTIŠEK 

 

„Další podivné místo. Prý jsou tu mumie.”  

„To není pravda.”  

„Je to pravda.”  

„Pravda nebo nepravda?” 

„To by mohlo být vodítko. Pojďme se na to podívat.”  

 

Otevíráš obálku č. 5  

 

 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 10_DIVADLO. 

Heslem je řešení obálky č. 5. 

 

 

 

 

Nápovědy k obálce č. 5 

1. nápověda: 

Pravda/lež 

 

2. nápověda: 

Čti „pravdu“ po řádcích 

 

3. nápověda: 

Název divadla na Zelném trhu  R _ _ _ _ A 

 

 

 

  



 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  

 Je potřeba stránku vytisknout a rozstřihnout. Do obálky vložíte 2x obdélník se čtverci. 

 Měli by přijít na to, že je důležité zjistit, co je pravda a co lež. K tomu jim poslouží sochy před kostelem. Sochy mají svá 

jména. Pokud označí tvrzení pravdivá, pak jim písmena u těchto tvrzení dají další heslo.  

OBÁLKA č. 5 

 

 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

10_DIVADLO 

  

SKVĚLE! 

S pravdou a lží nemáš problém stejně jako naše dvojice. Vidíš jejich 

stíny zpět na Zelném trhu před divadlem Reduta. 

 

 

6. potvrzení místa: 

Heslem je číslo popisné budovy, ve které sídlí divadlo Reduta. 

Toto heslo použij pro otevření souboru 11_MOZART. Heslo zapiš pomocí číslic. 

 

 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

11_MOZART 

 

„Umění, to je nekonečné, to přetrvává staletí.”  

„Mám pocit, že nás pořád, ti, co nás pronásledují, stíhají.” 

„Ale jak to souvisí s uměním? Indicií je čím dál víc, a je v tom čím dál 

větší zmatek. Mám pocit, že nějakou roli hrají římské číslice.”  

„Jako bych slyšela hudbu. Zní to jako Mozart, neslyšíš to taky?” 

„Ano, už to taky slyším. Mozart v Brně byl, kdybych si tak pamatoval 

ve kterém roce… Ale možná to tady někde je. Ten rok je určitě 

důležitý, musíme ten letopočet najít.” 

 

Otevíráš obálku č. 6  

 

 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 12_MUZEUM. 

Heslem je řešení obálky č. 6. 

 

 

 

 

Nápovědy k obálce č. 6 

1. nápověda: 

Najdi Mozartovu sochu a letopočet, kdy byl v Brně.  

 

2. nápověda: 

Když ve čtvercích ve správném směru (podle vzoru v nápovědě z obálky) zakreslíš římské číslice, 

zjistíš, co máš dělat s letopočtem. 

 

3. nápověda: 

Ciferný součet číslic z letopočtu, kdy byl Mozart v Brně. 

 

  



 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  

 Je potřeba stránku vytisknout 2x, klidně černobíle a rozstřihnout, aby nápověda byla zvlášť. Do obálky vložíte 2x šifru a 

2x nápovědu. 

 Nápověda z obálky by je měla navést na to, že mají čísla ve čtvercích nahradit římskými číslicemi, tedy 5 bude V a tyto 

číslice zakreslit do čtverců tak, jak jsou pootočeny – opět viz nápověda. Potom jim obrysy číslic sestaví zadání úkolu. 

 Toto zadání se váže k textu v tabletu – rok, kdy byl Mozart v Brně. A tento letopočet naleznou na nedaleké 

soše Mozarta. 

OBÁLKA č. 6 

 

 

 

 

 

Nápověda: 

       
   



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

12_MUZEUM 

 

VÝBORNĚ! 

Vrací se Ti naděje. Opět vidíš, kam podivná dvojice míří. 

K Moravskému zemskému muzeu. Je to jen kousíček od místa, kde 

nyní stojíš. 

 

 

 

 

 

7. potvrzení místa: 

Na zemi vidíš několik mřížek se soškami zvířat. Většina zvířat se opakuje, pouze jedno se zde 

vyskytuje jenom jednou. Které to je? Má tři písmena. 

Toto heslo použij pro otevření souboru 13_ORLICE. 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

13_ORLICE 
 

„Vidíš to taky? Konečně jasný symbol.” 

„A vlastně by to mohlo být jednoduché.”  

„Co se skrývá ve tmě, není vidět.” 

„A co je skryté, to všechny zajímá.“  

„Ale musíme dělat rychle, slyším kroky, musíme už z toho kolotoče 

ven.” 

„Tak maluj!” 

 

Otevíráš obálku č. 7 

 

Po vyluštění otevři soubor s názvem 14_KOLO. 

Heslem je řešení obálky č. 7. 

 
 

Nápovědy k obálce č. 7 

1. nápověda: 

Prohlédni si nad dveřmi do muzea kovovou orlici. 

 

2. nápověda: 

Důležitá jsou neprůhledná políčka. 

 

3. nápověda: 

Počet měsíců v roce.  



 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  

 Je potřeba stránku vytisknout a rozstřihnout. Do obálky vložíte obr. orlice. 

 Pokud se rozhlédnou, tak na dveřích muzea uvidí tutéž orlici. A pokud pozorně četli, pak ví, že to, co je skryté ve tmě 

všechny zajímá. Tedy, že nás na orlici zajímají políčka, která jsou černá. Pokud správně přečtou po řádcích, zjistí úkol: 

Třetina z dvaceti sedmi plus tři. 

OBÁLKA č. 7 

  

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

14_KOLO 

 

OPĚT SKVĚLÉ ŘEŠENÍ! 

Cítíš, že se něco uzavírá. Dvojice se blíží na místo, kde to všechno 

začalo. Přesuň se za nimi do průjezdu staré radnice, kde visí krokodýl 

a především je tam brněnské kolo. 

 

 

 

 

 

8. potvrzení místa: 

Nad hlavou Ti visí brněnský drak. Nebo je to krokodýl? To je jedno. Důležité je, kolik má všech prstů. 

Toto číslo použij pro otevření souboru 15_SMYCKA. 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč opět došel na správné místo, pak zadal heslo a otevřel tento soubor.  

15_SMYČKA 

 

„A jsme zpět na začátku, v nekonečnu.”  

„Všechno se uzavírá do nekonečné cesty.”  

„I do takové, jakou je potřeba spočítat?”  

„Ano, a když se kruh uzavře, když se uzavře nekonečno, zanikne 

i časoprostor, jak ho známe. My už se nikdy nesetkáme, ale zbavíme 

se pronásledovatelů a vrátíme se ke svým.”  

„A to už se nikdy neuvidíme?”  

„Bohužel ne, ale třeba, když se nekonečno uzavře správně, je malá 

šance v jednom z těch všech paralelních vesmírů, že třeba spolu 

jednou budeme zase a budeme spolu šťastní. Ale proto musí naše 

dnešní já zaniknout okamžikem, kdy uzavřeme poslední úkol.” 

„Podívej se dobře, pronásledovatelé se blíží a vidíme jim do tváře… 

Poznáváš je?“ 

„ANO! To snad není možné, vždyť …“ 

 

Otevíráš obálku č. 8  

Po vyluštění otevři soubor s názvem 16_ZACHRANA. 

Heslem je řešení obálky č. 8. Zapiš jej pomocí číslic bez mezer. 

 
 

Nápovědy k obálce č. 8 

1. nápověda: 

Poskládej rozstříhaný text 

 

2. nápověda: 

Najdi brněnské kolo, spočítej, na kolik částí jej dělí paprsky, a vypočítej úlohu. Pohlídej si jednotky. 

 

3. nápověda: 
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 Stránka k přípravě do obálky. Toto je již zadání šifry.  

 Je potřeba stránku vytisknout, zalaminovat, vystřihnout obdélník a rozstříhat jej podle vyznačených čar. Do obálky pak 

vložte 1x tento rozstříhaný text. 

 Jakmile složí text. Zjistí informace, které potřebují. Na zdi visí ono brněnské kolo, takže mohou zjistit, na kolik oblouků 

oddělených paprsky je kolo rozděleno a vypočítat příklad. 5 400 000 : (12  36) = 12 500 

OBÁLKA č. 8 

 

 

 

 

  



 Soubor do tabletu/telefonu – pokud hráč správně vyluštil šifru, heslo mu otevře tento soubor. 

 Pokud došli až sem, úspěšně splnili hru. Odměnu už ponecháváme na Vás . 

 Úlohy do obálek mohou být samozřejmě mnohem propracovanější, více manipulativní apod. Ale protože si je budete 

muset pro účast ve hře připravit, zvolili jsme co nejjednodušší zadání šifer tak, aby je stačilo vytisknout a vložit do obálek. 

16_ZÁCHRANA 

 

TO JE ONO! 

Najednou vidíš, jak se dvojice rozplývá. I jejich pronásledovatelé, 

kteří jsou jim zblízka velmi podobní, jako by to byla jejich dvojčata, 

se rozplývají. Najednou chápeš. Dvojice byla v časové smyčce 

a pronásledovala sama sebe. Až splněním posledního úkolu se 

vysvobodila a oba zmizeli jako přelud. 

A nebo se Ti to všechno jen zdálo? To se nikdo nedoví, ale všechno je 

možné. To patří k tajům Brna a matematiky. Tvé hrdinství Ti už ale 

nikdo nikdy nevezme. Jsi hrdým pánem BRNOMATu. Všechna čest!!! 

 

 

HRA JE U KONCE – GRATULUJEME! 

 

 

 

 

 

Dále následuje přehled nápověd  

a hesel = řešení. 

  



Nápovědy k obálce č. 1 

1. nápověda: 

Najdi na zdi tabulku s textem o drakovi. Důležité jsou řádky a písmena v nich. 

2. nápověda: 

1/3 znamená třetí písmeno v prvním řádku. 

3. nápověda: 

Heslo je slovo, které je symbolizováno ležatou osmičkou. 

 

Nápovědy k obálce č. 2 

1. nápověda: 

Spoj křížky pomocí pravítka a všímej si průniku této přímky s písmeny. 

2. nápověda: 

Pokud zvýrazníš části přímky v jednotlivých písmenech pomocí teček a čárek, vznikne morseovka. 

3. nápověda: 

Heslem je vysoká vojenská hodnost, měl ji např. Malinovskij:   polní M_ _ _ _ L. 

 

Nápovědy k obálce č. 3 

1. nápověda: 

Bludiště 

2. nápověda: 

Projdi bludištěm a posbírej cestou všechna písmena, ta Ti napoví, co máš udělat 

3. nápověda: 

Heslem je měsíc, kdy byl maršál Kutuzov v Brně 

 

Nápovědy k obálce č. 4 

1. nápověda: 

Spoj vynález se jménem a příjmením jeho vynálezce. 

2. nápověda: 

Většina písmen bude spojnicemi přeškrtnutá. Sedm písmen zůstane nepřeškrtnutých. Jejich 

správným poskládáním získáš heslo. 

3. nápověda: 

Heslem je název budovy, ve které žijí mniši.  



Nápovědy k obálce č. 5 

1. nápověda: 

Pravda/lež 

2. nápověda: 

Čti „pravdu“ po řádcích 

3. nápověda: 

Název divadla na Zelném trhu  R _ _ _ _ A 

 

Nápovědy k obálce č. 6 

1. nápověda: 

Najdi Mozartovu sochu a letopočet, kdy byl v Brně.  

2. nápověda: 

Když ve čtvercích ve správném směru (podle vzoru v nápovědě z obálky) zakreslíš římské 

číslice, zjistíš, co máš dělat s letopočtem. 

3. nápověda: 

Ciferný součet číslic z letopočtu, kdy byl Mozart v Brně. 

 

Nápovědy k obálce č. 7 

1. nápověda: 

Prohlédni si nad dveřmi do muzea kovovou orlici. 

2. nápověda: 

Důležitá jsou neprůhledná políčka. 

3. nápověda: 

Počet měsíců v roce. 

 

Nápovědy k obálce č. 8 

1. nápověda: 

Poskládej rozstříhaný text 

2. nápověda: 

Najdi brněnské kolo, spočítej, na kolik částí jej dělí paprsky, a vypočítej úlohu. Pohlídej si 

jednotky. 

3. nápověda: 
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Všechna hesla zadáváme malými písmeny. 

HESLO PRO POTVRZENÍ MÍSTA 

1. potvrzení místa: 

5 

 

2. potvrzení místa: 

PRIMITIVUS 

 

3. Potvrzení místa: 

KUTUZOV 

 

4. Potvrzení místa: 

HOUBARSKA 

 

5. Potvrzení místa: 

11 

 

6. Potvrzení místa: 

4 

 

7. Potvrzení místa: 

HAD 

 

8. Potvrzení místa: 

18 

 

 

 

 

HESLO – ŘEŠENÍ ŠIFRY 

1. obálka – heslo: 

NEKONECNO 

 

2. obálka – heslo: 

MARSAL 

 

3. obálka – heslo: 

RIJEN 

 

4. obálka – heslo: 

KLASTER 

 

5. obálka – heslo: 

REDUTA 

 

6. obálka – heslo: 

21 

 

7. obálka – heslo: 

12 500 

 

 


