
Kazeťák pověšený na stromě? Šifra
Řešení poznají ze slov na papíře i z propíchaných chirurgických rukavic. Tým NaPALM šifrovací hry pořádá i hraje

TEREZA KOLÁŘÍKOVÁ

Brno – Déšť dopadá na střechu
stanu, zatímco si v něm pět lidí
uprostřed noci láme hlavu nad
šifrou. Musí ji vyluštit, aby vě-
děli, kam jít dál. A musí ji vy-
luštit co nejrychleji, protože
ostatní týmy ji už mohly pro-
kouknout. Po městech i v lese
šifry hledá a luští tým Na-
PALM, kterému patří další díl
seriálu Deníku Rovnost Spo-
lečná vášeň.

Šifrovací hry, kterých se
účastní, můžou hrát na inter-
netu i v terénu. „Internetová je
jen okrajovou verzí. Hlavní
části jsou denní a noční šifro-
vačky. Denní trvají od rána do
večera, noční končí někdy po
poledni druhý den. Existuje ta-
ké šifrovačka na kolech, kdy se
objíždí delší trasa,“ vysvětluje
člen týmu Ladislav Chmelař.

Hry nejsou omezené ročním
obdobím, přestože se pořádají
venku. Jedna z nejznámějších
se koná v listopadu, proto když
je venku zastihne déšť, scho-
vávají se před ním a před zi-
mou členové NaPALM ve sta-
nu. „Je to jen malý stan,
abychom se s ním nenosili,
když chodíme pěšky i třicet ki-
lometrů. Musí se nás do něj ve-
jít pět, proto jsme nechali jed-
nou boty venku. Zatímco prše-
lo, vytvořil se na střeše stanu
lavor plný vody, a když jsme po
vyřešení šifry lezli ze stanu, vy-
lili jsme si ho do bot. V šifře
jsme vyluštili, že máme najít
lávku, abychom přešli potok.
Řekli jsmesi,žejetojedno,když
už máme mokro v botách, a po-
tok jsme přebrodili,“ směje se
Pavel Matula, který má v týmu
manželku i bratra. Právě podle
počátečních písmen jmen čle-
nů si tým vytvořil svůj název.

Protože se podle NaPALM
rozhodně lépe luští v suchých
botách někde v teple, snaží se
týmy vždy vyhledávat místa,
kde se můžou v zimě schovat.
„Když je v noci všude zavřeno,
bývají boje o autobusové za-

stávky. Ve městě pak jsou čas-
to vytížené různé non-stopy. V
nich se diví, když jim tam cho-
dí špinaví lidé s čelovkami a ob-
jednávají si horký čaj,“ dodává
jeho žena Markéta Matulová.

Schovávaná
Na začátku každé šifrovací hry
je stanovený start, kde týmy
dostanou první šifru. Poté cho-
dí na místa, která se jim podaří
z šifer vyluštit. Šifry jsou vět-
šinou na papírech uložených ve
složce. „Schované třeba v keři
u místa, které lze snadno po-
psat, jako třeba rozcestí nebo
vysílač,“ říká Chmelař.

Šifrou ale může být i zvuk
nebo předmět.V jedné šifrova-
cí hře našel tým NaPALM viset
na stromě rádio, na kterém si
pustili písně. „Každé slovo čár-
ka a tečka ve větě nakonec tvo-
řilo morseovku. Dříve se do ši-
fer často vkládala morseovka,
Braillovo písmo nebo semafo-
rová abeceda. Když se něco ta-
kového v šifře objeví, nemůže
to být náhoda. Poslední dobou
se ale tvoří modernější šifry a
vytváří se originální postupy,

aby nebylo nutné znát morse-
ovku, ale jen používat selský
rozum. Časté jsou také grafic-
ké šifry, ze kterých vznikne ob-
rázek nebo nápis,“ popisuje
Chmelař.

Při hře už narazili i na roz-
stříhaný toaletní papír, který
když se vytáhl jako harmoni-
ka, tvořil písmena, nebo na chi-
rurgické rukavice. „Jedna ru-
kavice měla namalované ko-
lečko a druhá malé písmeno m
nebo w, podle toho, jak se na ni
člověk podíval. Zjistili jsme, že
když se do rukavic napustila
voda, bylo v nich několik dí-
rek. Kolečko nakonec zname-
nalo stupně, m znamenalo me-
try a počet dírek v rukavici ur-
čoval, kolik metrů se má jít v
určitém úhlu,“ vzpomíná
Chmelař. Sami členové týmu
posledních pět let vymýšlí
vlastní šifrovací hru Na-
PALMně, jejíž poslední ročník
tematicky zaměřili na karty.

Pokud týmy nemohou šifru
vyluštit, mohou ve většině her
požádat o nápovědu nebo o de-
ad, což je prozrazení šifry, aby
mohly ve hře pokračovat. „Ně-
kde nápovědy nemají, aby to

týmy motivovalo dál luštit,“
vysvětluje Alena Krumlová.
Tým NaPALM vytvořil origi-
nální systém nápověd, ke kte-
rým se účastníci hry dostanou,
jen když vyluští jinou, lehčí šif-
ru. Nápovědu přitom mohou
dostat nejdříve za hodinu od za-
čátku luštění šifry, dead za ho-
dinu a půl. „Dříve jsme měli
podmínku dvě hodiny. Třetí
ročník NaPALMně, který bývá
na začátku března, ale bylo
hrozné počasí a vybrali jsme
obtížný terén, takže jsme dead
zkrátili jen na hodinu a půl, aby
týmy nemrzly,“ vysvětluje Pe-
tr Matula.

Ke zjištění, kolik času uply-
nulo od začátku luštění šifry,
používají systém sms zpráv.
Účastníci po nalezení šifry po-
šlou textovou zprávu na urče-
né číslo. Když po hodině ode-
šlou kód, systém jim zpět pošle
nápovědu. „Tak známe i jejich
polohu, barevně se nám to zob-
razuje v počítači, takže sledu-
jeme hru v přímém přenosu.
Vydržíme se celou noc dívat,
jak se týmy předbíhají. V cíli je
pak sledují i ti, co už doběhli,“
dodává Krumlová.

TESTUJÍ ŠIFRY. I když se šifra může zdát jejím tvůrcům jednoduchá, týmy, které ji luští, na ni přijít nemusí. Proto existují takzvaní testeři. „Jsou to týmy, které se z nějakého dů-
vodu nemůžou zúčastnit hry, a tak testují šifry. Třeba v nich nachází věci, které jsme nezamýšleli,“ vysvětluje PetrMatula. Foto: Deník/Lubomír Stehlík a archiv členů NaPALM

kdo je v týmu

Ladislav Chmelař
43 let, softwarový analytik,
Brno
„Nejraději mám, když se šifra vy-
luští, když do sebe všechno za-
padne a můžeme jít dát, zatímco
všichni ještě luští. Baví mě, že s
kamarády trávíme čas společně.“

Pavel Matula
40 let, docent, Kuřim
„Na šifrovacích hrách mě baví ře-
šení problémů, je to výzva. Luští
celá skupina a je to zábava, i když
se nám nedaří. Při tvorbě her
mám radost, když se lidem líbí.“

Petr Matula
40 let, docent, Říčany u Brna
„Na šifrovačkách mě baví stejně
jako v povolání ta nejistota. Neví-
me, co nás čeká, kam půjdeme a
nebo kde skončíme.“

Alena Krumlová
40 let, softwarová analytička,
Brno
„Šifrovačky spojují chození do
přírody, pobyt s přáteli i luštění
šifer. To mě na tom nejvíce baví.
Vše to do sebe zapadá.“

Markéta Matulová
40 let, lektorka na univerzitě,
Kuřim
„Moc fajn jsou lidé v týmu i pří-
roda, ale líbí se mi i celá šifrovací
komunita. Všichni se znají a po
hře se scházejí.“Týmy na hradě objevily žraloka

TEREZA KOLÁŘÍKOVÁ

Brno – Podle instrukcí, které
si vyluštili, nasedli na vlak,
procházeli lesem a lezli do
strání. Dopředu nevěděli, kam
je šifry zavedou, ale jejich cí-
lem se stal hradní šenk a
ohniště na nádvoří.

Pro loňský ročník šifrovač-
ky NaPALMně se členové tý-
mu rozhodli pronajmout si
hrad poblíž Adamova na Bla-
nensku. „Kolem byla krásná
krajina a na hradě příjemná
atmosféra. Pouštěli jsme si
tam hradní hudbu a s Laďo-
vým synem jsme se pokoušeli
žonglovat s hořícími míčky. K
hradu vedla už čtvrtá šifra,
která byla časově pracná na
řešení, aby se na něm týmy
zdržely a užily si ho. Lidé luš-

tili v šenku nebo u ohně. Po-
tom museli absolvovat túru v
okolí a poslední šifra je opět
dovedla na hrad,“ vysvětluje
Pavel Matula.

Z Brna do lesů
Hra začínala v Brně a s nápo-
vědou šifer se týmy dostaly
vlakem do Adamova. Okruh
kolem hradu nebyl v noci
snadný, protože týmy musely
často šplhat do prudkých strá-
ní. Pokud se jim ale podařilo
dostat do cíle, čekala je za od-
měnu neobyčejná šifra. Roz-
šířená realita. „Účastníci do-
stali kouzelné brýle, což byl
mobilní telefon, a kartičky s
písmeny. Když se na kartu dí-
vali přes telefon, ukázala jim
něco, co v realitě skutečně ne-

existovalo,“ popisuje Ladislav
Chmelař.

Pohledem na kartu přes te-
lefon se na ní zjevil trojroz-
měrný předmět, například
fotbalový míč nebo konev.
Když se karty k sobě posklá-
daly, objevovaly se jiné před-
měty. Týmy musely vymyslet,
jak je sestavit k sobě. Správně
seřazené ukazovaly karty jiné
předměty, které sloužily jako
indicie pro nalezení slova. „Až
ho z písmen na kartách týmy
sestavily, objevil se jim krás-
ný velký žralok,“ dodává Ma-
tula.

Zatímco účastníci hry ob-
cházeli po lese a děti organi-
zátorů spaly v hradní věži, čle-
nové NaPALM celou noc sle-
dovali, jak se týmům v terénu
dařilo.

Pavlína Sečkářová o týmu NaPALM a jeho hrách říká:

Úspěch měli hned od začátku
Brno – Zúčastnila se všech
ročníků jejich hry, a když
zrovna nemohla hrát, pomá-
hala šifry alespoň testovat.
„Luštili jsme šifry ještě před
hrou, aby měli organizátoři
představu, jak jsou luštitelné.
Hra se letos opět vydařila a
ukázala, že zajímavých nápa-
dů má tým stále dost,“ říká
Pavlína Sečkářová.

Jak dlouho znáte tým NaPALM
a kde jste se seznámili?
Tým znám asi pět let, od té do-
by, co začali hrát šifrovací
hry. Jedna členka je totiž
manželkou jednoho z kama-
rádů, se kterým organizujeme
vlastní šifrovací hru. A tým
NaPALM se tehdy tak nějak
zjevil na šifrovacích hrách a
hned měl úspěch, takže si jich

člověk lépe všiml. Oni jsou i
nepřehlédnutelní, protože si
nechali udělat týmová trička
v zářivé oranžové barvě.
Jak byste tým popsala?
Tým znám z několika úhlů.
Jako hráči jsou nadšení a
soutěživí. Jako organizátoři
jsou zodpovědní a vynalézaví.
Jako kamarádi jsou milí a
přátelští. A kromě toho jsou
taky všichni dost chytří.
Jaká jejich šifra vás nejvíce za-
ujala?
Moc se mi líbila karetní tema-
tika, která se objevila v letoš-
ním ročníku hry NaPALMně.
Na jednom z počátečních sta-
novišť týmy dostaly balíček
karet. Po prohlédnutí balíčku
zjistily, že tam chybí křížová
sedma. Co s tím? Řešením by-
lo jít na ulici Křížová 7. (kol)

šifra

KYTARA IMÁGEŠ ORGASMU
GLEDWANTT KLMET
ŠEDNE BEDRA
ZÁPOCÍTANÝ KONTO
VANTON NOTÍNNÝ
KLADÍVU OBVOD
KÁVU SGUÁSH
Nápověda: Žádný prezident není
dokonalý a každému něco chybí
Řešení najdete v příštím díle.

slovník šifrovek
Dead – nechá si prozradit řešení
Zákys – neví, co se šifrou, tak na
místě zakysne, zůstane dlouho
Přesun proti trudomyslnosti –
když už neví, co dál, tak pomůže
přesunout se na jiné místo
Haluzit – vyluštit šifru náhodou
Orgové – pořadatelé
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