
        D  
       A L  

  E L S K Á Č A

      Š I S  

Tam se člověk dozvěděl, že další stanoviště je u kostela sv. Kateřiny. 
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Poznámka: K vyřešení šifry nebylo třeba první část tajenky objevit dle autorského řešení a 
pořád byla šifra luštitelná. Navíc bylo možné její kus (závěr) uvidět pohledem na poslední 
písmena pravidel. To mohlo někomu napovědět, že bude probíhat nějaký dynamický proces a je 
třeba pracovat s pyramidou. 

Pokud si řešitel pečlivě označí ta písmena, která do pyramidy přidal a která byla v původní 
pyramidě AZ-Kvízu, tak na konci přetlačované, získá posloupnost: 

Pro vyřešení této šifry, bylo třeba učinit několik pozorování:

2. Objevují se tam i znaky, které v abecedě AZ-Kvízu nejsou, např. Q a čísla

Na základě těchto pozorování bylo třeba dostat nápad, že pravidla by mohla nějak měnit 
pyramidu písmen AZ-Kvízu. Dalším zkoumáním pravidel bylo možné si všimnout, že první dvě 
pravidla B->SZ a D->AŽ odkazují na první a poslední písmeno podél právě dvou ze šesti směrů 
pyramidy (řádky vlevo/vpravo, šikmo vlevo/vpravo nahoru/dolů), ale třetí pravidlo Q->CČ, už 
tuto vlastnost nemá. Bylo možné si také všimnout, že písmeno C je o řádek výš než by bylo 
„potřeba” k tomu, aby C a Č byly na stejném řádku a současně bylo třeba si uvědomit, že v řadě 
písmen AŽ, která se odkazuje v dřívějším pravidle písmeno C také máme. Na základě těchto 
pozorování měl přijít klíčový nápad:
„Písmeno vlevo vytlačí všechna písmena v naznačeném směru a umístí se na pole 
prvního písmene”. Díky tomu z dynamicky měnící se pyramidy budou vypadávat písmena.

ZŽČBCHF GX WN U ŘK R P , kde tučně jsou 
označená nově přidaná písmena. V ní čteme HLEDEJ JINDE 987654321 PYRAMIDU AŽ TEĎ 
ČTI, čímž jsme získali první část tajenky a dozvěděli se, že máme číst tajenku na nově 
vytvořené pyramidě, která po dokončení celého procesu přetlačování vypadala takto

HLE DEJJI D E9876543 21PYRAM IMD UAŽTEĎČTI.

:

1. V pravidlech se objevují písmena z abecedy AZ-Kvízu

3. Všechny nové znaky, tj. ty, které v abecedě AZ-Kvízu nejsou, se objevují nejprve před šipkou 
a až teprve za šipkou

Pravidla


