
Ta dá! na Civilizaci 2018 
Rok se s rokem sešel a otevřela se registrace na Civilizaci. Po tom, co jsme šli předpředloni v Nejnekvazi (1.) 
a předloni a loni jsem dělal šifrovací misii v pracovním kolektivu Karka & Erkétie (10.) a Spektrum (8.) jsem si 
vymyslel, že Civilizace je ideální hra pro luštění ve dvou. Jasně, je tu sice Párek, ale tam se tak nějak 
předpokládá, že budete dva. Tady je to souboj s přesilou a zvlášť v některých nabušených týmech pěkně 
přitvrdili (slovy EEŠ a KI: Pralinky na Matrix 72,8 vs Pralinky na Civi 79,0). Terka z ChFKG výzvu přijala, a 
protože název týmu Nejnekvazidiagonalizovávatelnější Chlupaté Fraktály Kurta Gödela by asi byl příliš...příliš, 
vydali jsme se cestou krátkou: oslavná fanfára Ta dá! zazní v hlavě pokaždé, když se vám podaří lousknout 
šifru, no ne? Tak určitě… EEŠ nás tipuje někam na dvanácté místo, takže o motivaci je postaráno. 
 
Já jsem profilově hráč spíše {mám nápad a držím se ho; urychluju luštění odhadováním; dostrkuju 
nedoluštěné po mnoha hodinách sezení, kdy mi to naprosto náhodně dojde; snažím se verbálně motivovat 
ostatní opakováním “To musí být jednoduché!”}. Naopak neumím {opakovat spolehlivě mnoho kroků; dělat 
zbytečné analýzy; psát čitelně a systematicky; pamatovat si, co bylo na Sešlosti před nevímkolika lety}. Takže 
pro samostatné luštění žádná sláva. 
 
Před hrou 
Chceme luštit předstartovní šifru? Nejdřív přeci musíme udělat Matrix. Pak já předMíchané šifry. A Míchaná. 
Pak...Už se to nedá luštit? Vždyť jsem se na to koukal chvíli. Správná pozorování byla, čtení ve sloupečku v 
rámci shluku ne. No neva. 
 
1-Start 
Pošťuchování se s ostatními týmy. “Ať se vám daří a skončíte hnedka za náma v pořadí!” Jsme dva, tak trochu 
čekání na Godota, nikdo už nepřijde.. Trháme obálku. Terka bere papírky a jde předvádět a vyměňovat. Já 
přízemně analyzuji jistě obsažný text modlitby: “hechehihuháááhůůůchohíííchhihíííhůůůchháááh”. Kurňa, tam 
musí být morseovka! Nevěřím, že tam fakt nic není. Pak se ještě ztrapním při předvádění labutě a mamuta. O 
bizona (???) se raději ani nepokoušíme a raději poslední písmenko domyslíme. Odcházíme v chumlu dalších 
týmů. 
 
2-Duha 
Ha, šifra na které je sluníčko a prší. Jasná duha, duhové barvy, tak co s tím. Jsem optickej fyzik, žjo. Lom na 
kapkách. Divná tráva, tři zelené objekty (frekvenčka barevných objektů 1113111), čtyři různošedivé mraky 
(počet písmen ve slově DUHA), týmy odcházejí. Chceme použít tu čáru dole, ale jak? Odcházejí. Miliardu let 
se věnujeme větvím stromu, které tak hezky ukazují na některé kapky. Odcházejí. Kreslíme duhu (!) jdoucí z 
těch jednotlivých věcí. Už tam sedí téměř jen Párek a my. Lipča s Míšou odchází. Trudnomyslním. Terka 
nechce brát nápovědu. Najednou si všimneme zahnutých barev na balonu. Ajaj. Podle statistik odcházíme 79.  
 
3-Lodě 
Okamžitě si uvědomujeme barvy vlajek, bude je to kreslit. Vychází to. Máme ale špatné souřadnice, takže to 
musíme překlopit v hlavě. No problem: Vychází LEDNA. Ok,kdo z nich má svátek v lednu? Držíme se toho 
dlouhou chvilku, ale pak naštěstí přečteme z druhé strany ANDEL. Za chůze pak bez problémů vyřešíme 
bonus s budovami. 
 
4-Obrázky s čísly 
Přicházíme k Elišce. Teda k Walovi pod mostkem u Elišky, který nám s úsměvem podává šifru. Terka vidí 40 
kapek, já pak uvidím Lucii a Valentýna a pokračujeme dál. Jasně, čelo, už musí být daleko (nějak si 
nevšímáme záložky pořadí), ale aspoň pár týmů skáčeme. 
 
5-Piškvorky 

https://statek.seslost.cz/civilizace-2018/nasazeni
https://matrix.velkyvuz.cz/images/matrix-2018/blisty.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bjxf-eQWKoo


Přicházíme k rybníčku u Zahrádek. Vidíme Kancl, kousek ChFKG, nnqZůzu a nakonec i Kostel sv. Jiljí s 
Láďou a rackem Ondrou. A ti zrovna nadšeně nevypadají. Tady máme šanci také stáhnout. Sedáme, kreslíme 
piškvorky. Výherní kolečko nebo křížek. Kolečko, nebo křížek! To asi není úplně pravděpodobné, to by mělo 
nastat. Dřív, než dokážeme zapadnout do nějakých složitostí, Zkusím morseovku. Tam by mohla být 
mezitajenka, ale s drobnou chybou je tam už celý kód. 
 
6-Cukr 
Svezeme se tramvají a vybíráme sladkosti. Samozřejmě, že chceme 7čkovou soustavu, na to už se 
nenachytám. To ovšem neplatí o číslech uvnitř. Samozřejmě zapomeneme čokoládu otevřít  a pár minut 
ztratíme. Společně s chybou - modrá x azurová jsme tajenku bez srovnání písmenek neuhodli. 
 
7-Vločky 
U Kyjského rybníka bereme vločky. Přečteme mezitajenku, Zkouším nějaké složitosti až si Terka všímá 
frekvenčky na jednotlivých pozicích, přehazování tušíme. 
 
8-Torpéda. 
Přicházíme do Hostavice. Je tu spousta kempících týmů (podle statistik sem přicházíme 27.). Zase šance. 
Terka dostává nápad, jak torpéda otočit na začátku, a pak otáčet po sestřelení i s paměťovým efektem. 
Snažíme se interpretovat díry okolo očíslovaných lodiček jako počet zasažených. Vpravo, asi jako každý, 
chceme E. Svižně provedeme a můžeme pokračovat. 
 
9-Podtržítka 
Přicházíme na šifru, potkáváme Kostel sv. Jiljí a zázvorovici. Terka hází Emila a email, já projdu ty slepé cesty 
(? Daniel a Sputnik, družice, jak jinak by se to přeci mohlo jmenovat). Ale jinak to bylo rychlé a můžeme 
atakovat první desítku pořadí. 
 
10-Jízdní řád 
Po průchodu různých mostků vyzvedáváme šifru s jízdními řády. Čteme mezitajenku o grafikonu a kreslíme si 
vrchní jízdní řád. Ten spodní totiž očekává malý zájem cestujících, tak co by mne zajímal. Chci číst písmenka, 
ale nic v tom nevidím. Všímám si ale, že spodní jízdní řád opravdu docela navazuje a tak dokreslím prvních 
pár vlaků. Já ani Terka v tom nic nevidíme. Tuším, že můžu mít špatně zvolenou osu Y. S opravdu vtipným 
trikem (který ale opravdu pomáhá) - pustím si přední foťák na mobilu - zrcadlím moje řešení, kde se při troše 
dobré vůle zjeví pan* nebo pam*. Dochází, mi, že chci pantograf a už vidím v jízdním řádu i zbývající 
písmenka, jakkoliv ještě nenakreslená. 
 
11-Transformace 
Všímáme si řady posunů a tvoříme přeuspořádanou abecedu. Je tu zima, tak raději jdeme dál. 
 
12-Obdélník 
Tady jsme celkem zabednění. Chceme nějak přehýbat, překlápět, prosvěcovat (? kód rentgen) a nic 
nefunguje. Týmy to kolem prochází celkem rychle. Pak mi dojde, co je dvakrát naležato stejně široké jako 
třikrát na stojato a můžeme jít.  
 
13-Bomber 
Vyzvedáváme šifru a vidíme množství ztrápených týmů. Jdeme zpátky do zástavby, je kosa. Nedaří se nám s 
ničím pohnout. Hodně písmenek, hodně dvojic, hodně divných písmen. Chceme pokládat bomby a ničit zdi a 
projít bludiště. Ale jak? Chvilkama usínám přemýšlím. Ale asi se mi nedaří přemýšlet potichu, a tak volám k 
přesunu proti trudomyslnosti. Vidíme benzínku. Nonstop. Dáváme si kafe z automatu a sedáme ke stolečku. 
Pak pivo. Pak další pivo. Je ráno a o šifře víme skoro prd. Nedokážeme říct, která cesta by měla být ta 
správná (nějaká nejkratší vs. nejmíň bomb). Svolíme k nápovědě. Která nám jen řekne, že HESL...mno 
nevíme. A zase čučíme a žádná akce. Hledáme různá O, abychom dodělali slovo heslo. Ale nevíme jak. Milion 

https://youtu.be/UfydYrBS78Y?t=5m12s


způsobů. Máme volat o pomoc?... A pak, po téměř 4 hodinách zákysu a skoro třech hodinách na benzínce, 
Terka řekne slovo “mřížka”. A to je přesně ten moment, ani nemusíš luštit a pustíš si tu znělku. 
 
14-Osmisměrka 
Přicházíme na osmisměrku, trudomyslný Párek posedává poblíž a luští. Sedneme na schody, pohoršili jsme si 
o hodně míst, ale když dojdeme do cíle bez další nápovědy, posuneme se. Všímáme si počtu písmenek, tří 
různých oblastí (navigace, doprava, zbraně), vyškrtáváme a snažíme se přepisovat. Děláme asi deset různých 
verzí než to nakreslíme správně a hlavně bez chyby. Zase škrtáme a už máme tajenku PIŠ… Spojka A nám 
přijde divná, ale stále se snažíme buď hledat nadřazený pojem pro ty tři předcházející, nebo to dolovat 
odkudkoliv (v podstatě z jakékoliv sekvence znaků). Až když mi dojde opravdový význam A, je doluštěno. 
Můžeme jít na předposlední šifru hry. 
 
15-Obrázky 
Kódů stanovišť si všímáme hned a když nám nejdou zapisovat slova, vzpomeneme si na roky. Přepisujeme 
čísla a už je vidět KOD, super. Můžeme jít do cíle.  
 
Během cesty ale vidíme poběhávající týmy. Tak to ty bonusy budou drahé. Ve dvou se těžko luští a obíhá. 
 
Cíl a bonusy: 
Přicházíme do cíle a jsme cca 20. Snad ještě nějaké body uženeme (8:56, časově jsme 35. v cíli, ale jen s 
jednou nápovědou). První padají planety a vzápětí civilizační písmenka. Nedaří se nám alkoholy a ta divná 
samá voda. 
 
Dojdeme pro fotbal. Embargo na Mouchy má na nás náskok 7 bodů a tahle šifra má 8. Motivace by byla. 
Tabulku prvků poznáváme brzo a barevnost týmů a jejich štulpen nás pobaví. Zakreslím všechny hráče do 
bloku a snažím se graficky kreslit ty přihrávky. Nebo nějaký brail. Nebo. Kolik jich vlastně je na hřišti. Hřiště má 
26. Ale jsou tu mezery. Wow. Nespadne do mezery Q nebo W?. Snažím se písmenkovat. Deset různých 
způsobů. Nic. Popisuju Terce, kde jsem zaseklý. “No ale S je 19 a tady Fabinho má 22ku, to tam píšou”. 
Fuuu… Já tu šifru vlastně ani pořádně nečetl. Opísmenkuji a čtu mezitajenku. “HESLO JE JMENO XINDLA 
X...” a další písmenka. Xindl, jasně, Ondřek Ládek. Raději pokračuju dál. “TERY BYL VYLOUCEN ZA 
KRWAVY FAUL PAZI.” Aha, tak mám chybu, není to Xindl X ale Q. Střední záložník! Ptia opisuju z první věty. 
Systém nebere. Zkouším různé další modifikace a když si ověřím u Mirka, že systém funguje dobře, Terka už 
hlásí, že tam je střídání hráčů. Palladium není pojmenované! Zadáváme tedy to a už se můžeme radovat. 
Skáčeme před Mouchy.  
 
Je kolem čtvrt na dvanáct a máme dvě nevyluštěné a dvě nevyzvednuté šifry. Rozhodujeme se, že budeme 
luštit. Kreslíme Samou vodu. Ale je to samá voda. Chceme sice tvary, ale dlouho trvá, než se ustálíme 
alespoň u některých písmenek. Když pak přicházíme na správnou kombinaci (cca doprava, zpět a doleva) a 
zadáváme heslo, je pět minut do konce hry. 
 
Jsme 9. a už nic nedoluštíme. Balíme a vrhneme se na buřty, čokoládu, bonbony a diskuze. 
 
Resumé 
Samozřejmě děkujeme za super připravenou hru. Moc jsme si ji užili a myslím, že ty luštící stíhací jízdy nás 
(po vlastních chybách) hodně bavily. https://mapy.cz/s/2B3go 
 
Systém nám fungoval na jedničku a dohledávky s mapou dost zjednodušovaly nalezení stanovišť. Řešení přes 
kódy a hesla bylo fajn, asi bych nechtěl úplně přijít o šifrovací hry s polohami stanovišť v tajence, ale tady v 
poho. A děkujeme za buřty v cíli.  

 
Ta dá! od Sheldona na závěr. 

https://www.youtube.com/watch?v=ngMPMXbfRVc
https://mapy.cz/s/2B3go
https://www.youtube.com/watch?v=rg41plDBow0

