
Ztracená 
Břeclav 
průvodce  
šifrovací hrou

www.muzeumbv.cz/ztracenabreclav

Vydejte se s námi do  
minulosti města, které se  
kdysi nazývalo Lundenburg

CRYPTOMANIA



Jak hrát?
1. Hra je řízena pomocí herního 

systému http://www.muzeumbv.cz/
ztracenabreclav

2. K přihlášení do herního systému je 
potřeba nejdříve na stejné stránce 
registrovat váš tým.

3. V herním systému najdete všechny 
důležité pokyny a také do něj budete 
zadávat všechna hesla, která během 
hry získáte.

4. Kromě této herní brožury, telefonu  
s připojením na internet budete ke hře 
potřebovat ještě tužku či propisku.

5. Hra fyzicky začíná v jižní části Sadů 
28. října v Břeclavi.

Stanoviště

•	 Hra	obsahuje	4	stanoviště	a	1	bonus.
•	 Stanoviště	jsou	očíslována	od	1	a	je	možné	
je	navštívit	pouze	v	tomto	pořadí.	

•	 Bonusové	 stanoviště	 se	 zobrazí	 teprve		
po	dokončení	všech	4	stanovišť	hry.

•	 Průchod	hrou	zobrazuje	schéma	níže.

Úkoly

•	 Za	vyřešení	úkolů	získáváte	body.	
•	 Počet	 získaných	 bodů	 se	 liší	 podle	 toho,	
zda	 jste	 úkol	 vyřešili	 bez	pomoci,	 vzali	 si		
v	herním	systému		nápovědu	či	řešení.
	—	Vyřešení	úkolu:	zisk 10 bodů
	—	Nápověda	k	přesunu:	-2 body
	—	Nápověda	k	úkolu:	-5 bodů
	—	Přeskočení	stanoviště	zobrazením	
						správného	řešení:	0 bodů

• Řešením úkolu je vždy jednoslovné 
smysluplné heslo	 -	 v	 případě,	 že	 vám	
vyjde	 věta	 (např.	 heslem	 je	 břeclav),	
zadáváte	jen	slovo	„břeclav“.

•	 Pokud	 zadáte	 dvě	 špatná	 hesla	 po	 sobě,	
další	můžete	zadat	až	za	2	minuty.

•	 Úkoly	 spolu	 vzájemně	 nesouvisí,	 každý		
je	potřeba	řešit	samostatně.

•	 Ve	 hře	 používáme	 anglickou	 abecedu		
o	26	znacích	(CH	jsou	2	různá	písmena).

Většinu	 zadání	 získáte	 elektronicky		
v	 herním	 systému,	 některé	 úkoly	 však	
mohou	 vyžadovat	 i	 práci	 s	 touto	 brožurkou	
či	 dalšími	 herními	 materiály.	 V	 takovém	
případě	vás	však	systém	upozorní.	Vše	ostatní,		
co	 potřebujete	 k	 vyřešení	 úkolu,	 najdete		
v	blízkém	okolí	nebo	si	to	nesete	s	sebou.	

Příběh

Při	 přesunech	 a	 také	 na	 jednotlivých	
stanovištích	 vám	 bude	 systém	 po	 částech	
odhalovat	 příběh	 hry.	 Text příběhu 
neobsahuje žádné šifry, ale informace 
z něj můžete při řešení jednotlivých 
úkolů využít. Doporučujeme jej číst 
velmi pozorně!

Fair Play

Neprozrazujte	prosím	řešení	úkolů.	Je	těžké	
si	hru	užít,	pokud	znáte	dopředu	řešení	šifer.	
Zároveň	 vás	 prosíme,	 abyste	 se	 ke	 všem	
herním	prvkům	chovali	ohleduplně.

C) Přesun na další stanoviště

B) Řešení úkolu na stanovišti
a jeho splnění zadáním hesla získaného z úkolu

A) Odemknutí stanoviště
zadáním přístupového kódu nalezeného na místě

Start 1. 2. Cíl



Jak začít hru?
1. Přečetli jste si pečlivě pravidla na předchozí straně a rozumíte jim?
2. Přečetli jste si úvod do příběhu?
3. Zaregistrovali jste si tým a přihlásili jste se do herního systému?
4. Jste v sadech 28. října v Břeclavi?

Pokud jste na otázky odpověděli ano, odemkněte si v online herním systému 
zadání prvního úkolu pomocí pokynů u něj uvedených.

Ztracená 
Břeclav
Jsem	Rudolf	Zaoral.	Že	Vám	moje	 jméno	
nic	 neříká?	 V	 Břeclavi	 jsem	 působil	
jako	 nádražní	 velitel,	 člen	 městského	
zastupitelstva	 a	 starosta.	 O	 Břeclavi	 vím	
mnohé,	 a	 proto	 si	 Vám	 dnes	 dovolím		
dělat	průvodce.	

Město	 někdy	 připomíná	 ledovec.	 Stavby	
a	 ulice	 plavou	 po	 hladině	 času!	 Skryté	
zůstávají	 souvislosti:	 základy	 domů,	 na	
kterých	vyrostly	jiné	domy,	rozhovory	lidí,	
kteří	už	nežijí,	staré	jízdní	řády…

Prožil	 jsem	 v	Břeclavi,	 kdysi	 známé	 spíše	
pod	 německým	 jménem	 Lundenburg,	
většinu	svého	života.	Byl	jsem	u	toho,	když	
se	 z	 Břeclavi	 stal	 spletitý	 železniční	 uzel,	
když	se	měnilo	koryto	Dyje,	když	na	město	
padaly	 bomby	 za	 2.	 světové	 války.	Město	
mého	dětství	a	město	mého	stáří	připomíná	
dvě	různá	místa!

A	běh	dějin	určitě	změnil	mnohé	i	do	Vašich	
dob.	Dobrodružná	výprava	právě	začíná!
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Národní, podklady k úkolu
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Národní, podklady k úkolu



Strašidla 
Podklady k úkolu



Okolí Břeclavi 
Mapa, která se vám může hodit



Bratrství, podklady k úkolu
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