
 

 
 
  

Projdem Brodem 
 

Začátek: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod 

Počet úkolů: 5 

Délka: 1,5km 

Obtížnost: střední (s jasnou myslí by to neměl být problém) 

Nápovědy: Ano, dostupné na www.sifruj.cz. Heslo pro nápovědu zadávejte velkými písmeny 
bez mezer a diakritiky. 

Možnost hraní za tmy: Hra bude asi jednodušší za dne. Zvládnete to ale i za tmy. 

Cena: 100Kč (platí se až po hře a platí pouze ti, kterým se hra líbila) 
Plaťte převodem: číslo účtu: 670100-2210126305/6210 

variabilní symbol: 1 

Princip a pravidla hry: 
Vítejte na startu dobrodružné venkovní hry Projdem Brodem v rámci série ŠIFRUJ.CZ. 

Hru můžete hrát kdykoliv si vzpomenete, potřebujete k ní pouze tuto herní brožuru. Čeká Vás 
několik zapeklitých úkolů. Každý úkol je v podstatě šifra, jejíž řešení Vás posune zase o kousek 
dál k cíli hry. Každá šifra se řeší samostatně a každá jinak. Všechny úkoly však mají jedno 
společné: vyřešit jdou až na konkrétním místě, na které Vás zavede řešení úkolu 
předcházejícího. Pokud chcete hru dohrát, nezbývá Vám tedy nic jiného než postupně projít 
všechna herní stanoviště a vždy rozluštit jejich tajemství. Začněte na Havlíčkově náměstí 
v Havlíčkově Brodě. Při řešení jednotlivých šifer nezapomeňte, že důležitý může být i název 
daného úkolu. 

Některé herní destinace jsou zobrazeny na přiloženém mapovém podkladu, jiné 
nikoliv. Pokud nejste místní, nejspíš se budete muset na některé lokace poptat kolemjdoucích, 
podívat se na venkovní mapy nebo si jejich polohu zjistit jinak. Když si v průběhu hry nebudete 
s některým úkolem vědět delší dobu rady, můžete využít naší online nápovědu na webu 
www.sifruj.cz. Pro přístup k nápovědě budete muset zadat heslo (vše velkými písmeny bez 
mezer a diakritiky), ale s tím už si poradíte… 

Pokud projdete celou hru až do samotného konce, nezapomeňte se pochlubit 
komentářem v Síni slávy na www.sifruj.cz. Pro přístup do Síně slávy budete muset zadat heslo 
v podobě tajenky z posledního úkolu hry (vše velkými písmeny bez mezer a diakritiky). V Síni 
slávy se také dozvíte polohu finální reálné (geocachingové) Schránky vítězů, ve které naleznete 
Sešit vítězů a pár drobných předmětů na výměnu. 

Příjemnou procházku, radost ze hry a hodně úspěchů Vám přeje ŠIFRUJ.CZ. 
 

Ve všech úkolech je používána následující abeceda: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

http://www.sifruj.cz/
http://www.sifruj.cz/
http://www.sifruj.cz/
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V některém z úkolů se Vám může hodit Morseovka: 
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Mapový podklad: 
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Úkol 1 – LEŽ má KRÁTKÉ nohy 
Chodec se může z Havlíčkova náměstí vydat pouze čtyřmi různými směry. 
Nacházíte se v Jihlavě. 
Ve spodní části Havlíčkova námětí je čtvercová studna. 
Kostlivec vystavený na radnici drží v ruce srp. 

 
Podstavec pod morovým sloupem na Havlíčkově náměstí má tvar šestiúhelníku. 
Jeden z městských domů má ve znaku bílého koně. 

 
Havlíčkovo náměstí je pokryto převážně asfaltem. 
Uprostřed Havlíčkova náměstí je vysoká rozhledna. 
Havlíčkův Brod leží v Pardubickém kraji. 

 
Kostlivec vystavený na radnici drží kosu v levé ruce. 
Na Havlíčkově náměstí není žádný morový sloup. 
Nacházíte se v Havlíčkově Brodě 

 
Havlíčkův Brod leží v Kraji Vysočina. 
Celé Havlíčkovo náměstí je mírně ve svahu. 
Ve spodní části Havlíčkova náměstí je kruhová studna. 

 
Voda z talíře na hlavě postavy v kašně na Havlíčkově náměstí vytéká z šesti otvorů. 
Jeden z městských domů má ve znaku černého medvěda. 
Na kose, kterou drží kostlivec na radnici v ruce, je nápis „QUA VADIS“. 
Nacházíte se na Havlíčkově náměstí. 

 
Havlíčkovo náměstí je pokryto převážně kamennou dlažbou. 
Nacházíte se v Brně. 
Podstavec pod morovým sloupem na Havlíčkově náměstí má tvar osmiúhelníku. 
Chodec se může z Havlíčkova náměstí vydat šesti různými směry. 

 
Kostlivec vystavený na radnici drží kosu v pravé ruce. 
Na Havlíčkově náměstí se nenachází žádná kašna. 
Auto může Havlíčkovo náměstí opustit čtyřmi různými směry. 

 
Na Havlíčkově náměstí se nacházejí dva kostely. 
Na kose, kterou drží kostlivec na radnici v ruce, je nápis „QUA HORA NESCIS“. 

 
Na morovém sloupu na Havlíčkově náměstí je pět soch postav v životní velikosti.  
Na morovém sloupu na Havlíčkově náměstí je sedm soch postav v životní velikosti. 
Havlíčkovo náměstí leží v naprosté rovině. 

 
Voda z talíře na hlavě postavy v kašně na Havlíčkově náměstí vytéká ze čtyř otvorů. 
Nacházíte se v Praze. 
Auto se může z Havlíčkova náměstí vydat pouze dvěma různými směry.  
Na Havlíčkově náměstí můžeme nalézt morový sloup. 

  heslo pro nápovědu: nápis na kose 
v kostlivcově ruce 
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Úkol 2 – Pravákova procházka 
jzVszSVjSzJsvJVzSjvSZvJZ 

(slunce vychází nad centrem města) 

  
heslo k nápovědě: příjmení muže, po 
kterém je pojmenována tato lokace 
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Úkol 3 – Přírůstky 

 

 

 

 

 

 

heslo k nápovědě: 
přilehlá ulice se 
severojižní 
orientací 
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heslo k nápovědě: dvouslovný název 
sídlící instituce 

Úkol 4 – Matematika  

 (vchody)+1 

 5x(břízy na náměstí před budovou)+1 

 (zamřížovaná okna)-3 
 

 3x(číslo úkolu)-1 

 (řádná parkovací místa přímo před budovou)+1 

 (slova v názvu sídlící instituce) 
 
 

Úkol 5 – Historie 
x6y1,x3y6,x5y1,x2y3,x1y3,x9y2,x13y2,x2y2,x2y1,x6y4; 
x4y1,x1y3,x7y1,x1y14,x13y8; 
x1y4,x4y3,x8y15 
 

heslo k nápovědě: přesné znění řešení 
předchozího úkolu  


