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O co jde?
Toto je sbírka příkladů pro hráče šifrovacích her. Je určena především začínajícím hráčům,
aby si mohli procvičit základní principy a mohli tak dotáhnout náskok, který mají zkušení
hráči. Nejde o učebnici, nejsou zde žádná vysvětlení. Pokud vůbec netušíte, jak takové
příklady řešit, zkuste:
• Knihu „Šifry a hry s nimiÿ: http://radekpelanek.cz/?sifry
• Manuál Tmou: http://www.tmou.cz/archiv/manual_tmou

Jak cvičebnici používat?
• Každé zadání je označeno kódem. Kód nemá žádnou informační hodnotu užitečnou
pro luštění, je určen pouze pro kontrolu řešení. Řešení si však můžete zkontrolovat
pomocí webové stránky uvedené v hlavičce.
• Všechna řešení jsou smysluplná slova, sousloví nebo věty.
• Popis řešení není nikde dostupný. Pokud nemůžete příklad vyřešit, vyhledejte radu
zkušenějšího luštitele. Nepište mi dotazy ohledně řešení (výjimku tvoří případy, kdy
jste si téměř jistí, že jste našli chybu).
• Nejprve jsou uvedena zadání textová, poté obrázková. V rámci každé kategorie jsou
příklady řazeny částečně podle obtížnosti, částečně podle toho, jak se vešly na stránku.
• Při luštění doporučuji využít „Šifrovací pomůckyÿ od Chlýftýmu:
http://chlyf.tym.cz/web/pomucky/
• Pokud najdete chybu pak se prosím podívejte na výše uvedenou stránku, zda mezitím
nebyla zveřejněna nová verze či informace o chybě. Pokud nikoliv, pošlete mi prosím
mail: xpelanek@fi.muni.cz.

Komentář k výběru příkladů
Příklady jsou vesměs přejaté z her či knížky o šifrách, případně jsou to variace na principy,
které se někde objevily. Neočekávejte tedy zcela originální šifry. Většinou (ale ne úplně
vždy) jde o šifry, u kterých jsem (částečně) autorem. Tento výběr dán tím, že šifry, které
jsem vytvářel, mám po ruce a rozumím jim, nikoli tím, že bych neměl rád šifry jiných
autorů. Pokud byste měli zájem začlenit svoje příklady do cvičebnice, dejte vědět.

Toto rozhodně není „výběr nejlepších šiferÿ – především kvůli předchozímu bodu, ale
také proto, že jde hlavně o cvičebnici vhodnou i pro individuální luštění a důraz je tedy
kladen spíše na jednodušší šifry (nejzajímavější šifry často bývají složité, vícekrokové a
vhodné hlavně pro týmové luštění).

Historie verzí
U každé šifry je uveden ten, kdo na chybu upozornil. Mockrát díky!
• Verze 1.01: Opravena chyba v šifře AAP (Jan Beran), doplněny k některým příkladům
chybějící důležité názvy (Dalibor Šmíd), doplněny další příklady.
• Verze 1.02: Opraveny chyby v šifrách AAQ (Jan Beran), ABN a ABE (Lukáš Krump a
Svatopluk Fronk). Upraveno pořadí příkladů na základě statistik odpovědí.
• Verze 1.03: Opraveny chyby v šifrách ACA (Petr Křemen), ACJ (Peter Molnár), ACI (Oldřich Lopata) a ABO (Vladimír Vančický). Mírně upraveno pořadí příkladů podle statistik
odpovědí.
• Verze 1.1: Doplněno 9 nových zadání z letošní sezóny. Nové příklady byly zatím doplněny
na konec, takže porušují princip rostoucí obtížnosti. Opravena chyba v šifře ABP (Miloň
Papežík, Petr Matula).

Reklama
V roce 2011 vychází 2 moje knihy, které sice nejsou o šifrách, ale zcela jistě si je chcete
pořídit:
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AAF
vě-1-osa, hu-2-no, mora-2-šek, ko-2-hrada, sto-2-dlo, vej-2-sta, poled-2-moc, stá-2-zor, dlou2-ra, ran-2-zko
AAC
přistávací plocha, autoškola, stan, pozice skokana, blesk, informace, stanice podzemky,
první člen Evropské Unie, had, příjezd na hlavní, závodiště běžce, anglické sprosté slovo,
ochranná známka, počátek většiny kontinentů, zkrácený and, autorská práva, úsečka, Samuelova tečka
AAD
strašpytel-pantofle, slunečnice-motor, tenis-vesmír, prst-trilobit, břicho-sprcha, autobuskřídla, vata-bič, letec-karty
ACG
XYYZXXXZXYXYZXYXZYZYXXXZXYXYZYXZYYYZYYXZYXXXZYXZXYXZXXXZYYYYZYYXZYYYZYX
ZXYXZYXYYZYXZYYYZYYXZ
AAG
RAnní, PEČENÍ, Nehas, Neříkej, VRÁNa, ZAkázané, SEjde, Šaty, JABLko, KOVářova,
PÝcha, NEChval, Sytý, HOSt
AAK
Skladatel utíká přes potok a vrah, jeho doktor, amatérsky prokop trakař. Jenže forman
nemá plyš boží.
AAE
etiketa – skupina tónů – platidlo – černé zlato – koření – konec hodiny – náplň pera
AAA
52 31 63 62 43 23 62 32 31 32 53 21 62 43 23 62 32 94 52 21 94 43
ACB
3:37, 9:15, 7:30, 12:37, 10:45, 6:00, 9:15, 7:30, 9:00
ACD
QAZSE-XDRFVFD-RTYGVBN-BHUJMJH
ACE
BBWBWWBWBWBBBWWWWWBWWWBWBWBBBWBWWWWWWBBBBWBBWWBWBWWBWWBWBBBWWBBBWWBWWBWWBB
WBWWBBWBBWBWWBBWBWWWBBBWBBBWBWWBWWBWWBBB
ACH
10100 10001 11100 10101 00100 01010 01011 00101 00011 01001 00110
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ACJ
1,1-1,5; 2,5-3,3; 6,4-5,4; 8,1-9,5; 5,5-6,4; 7,1-7,5; 2,1-1,3; 8,5-9,5; 5,5-5,1; 1,5-2,4; 5,1-6,2;
3,1-3,3; 6,2-5,3; 8,1-9,1; 3,3-4,5; 1,3-2,4
ACK
1113 112213 211213 21122213 1122 111213
ACA
Které zvíře má následující genetický kód?
GAGTGAATGCTGACTAGTGACTACTAGTAAATGATGGC
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1, 1, 1, 1, 3, 1, 2
1
3, 1, 1, 1, 2
1, 2, 2, 3

AAH
ADI b, AVA n, BIC o, BSK v, DEK l, DUB e, DZA c, EHR h, EPL y, ESO c, EVI i,
FRY h, ICE s, INA t, LEN v, MAR n, MIS a, PAR m, POP t, PRE n, PRI s, RAD o,
ROV a, RSK c, STE r, STR h, TEK v, TIN i, TRE h, TRN d, UHE i, ZIL a, ZVO o
AAI
bohaboJný, cEločíselný, fotbAl, hřEšit, Hyperbola, komOrně, kOstel, kvarTeto, Logicky,
Operní, Pokorně, Sčítat, sprIntovat, útoČně, vytvaLostní, zpívaT
ACF
31, 5, 2, 0, 14, 17, 14, 0, 18, 21, 9, 0, 1, 31, 1, 0, 31, 21, 17, 0, 31, 16, 16
AAJ
Záznam finále soutěže v piškvorkách v MŠ Královo Pole
Ve finále se utká Karlík (hraje s kolečky) s Frantíkem (hraje s křížky). Zahajuje Karlík
na pole D5, Frantík odpovídá na D4. Hra se rozvíjí svižným tempem: Karlík hraje E4,
Frantík E3, Karlík pokračuje v útoku na F3. Nyní Frantík již musí bránit a hraje G2.
Karlík přerušuje útok a musí na záchod. Poté umisťuje strategické kolečko na D6. Frantík
se ujímá iniciativy a útočí na F2, Karlík musí bránit na C5. Frantík pokračuje útokem
na E2, Karlík však tento útok zřejmě špatně pochopil a blokuje na E1! Frantík je touto
obranou natolik zmaten, že rozvíjí základ nového útoku na F1. Karlík se rozvážně napil
ze své skleničky mléka a snaží se převzít iniciativu tahem C6, avšak Frantík pokračuje
ve svém novém útoku na D3, čímž zahání soupeře do obrany na C4 a sám rozvíjí útok
nečekaným D1. Karlík opět nebojácně bere iniciativu do svých rukou a hraje B6 a soupeř
radši brání na E6. Karlík pokračuje v útoku na C3, Frantík vidí bezprostřední nebezpečí. Je
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však evidentně nervózní a minul správné pole! Frantík hraje D7, čehož Karlík samozřejmě
využívá a hraje vítězné C7. Byl to strhující zápas.
AAL
Kontrola pravopisu: zastavme, zvíře, východ, obava, zná, jehož, krytina, hody, jméno,
hromy, chod, odráží, Tatry, slony, následující, nedávno, blesky, povlaku, informaci, halušky, ví, roje, záhady, které, strany, místo, haluz, ryba, hada, skrývá, potkany, Bratislava,
výrobek, spalo, valaška, trupu, včel, hrubý, naše
ADL
Začni ve Francii a vydej se nahoru. Tam potkáš pana K. Natáhni se nahoru a vezmi si.
Opusť pana K. a proleť se doprava přes Německo. Přistaň hned za ním. A zase se natáhni
nahoru a vezmi si. A teď o dva dolů. Pak vyraž doleva, přes zlaté pláně, dlouhý skok až přes
LaLu a hned za ní zastav a šáhni, tentokrát dolů. Přejdi o pár kroků do čísla 20 a připrav
se na další dlouhou cestu – nejdřív o tři, tam se zastav a vezmi si přímo na onom místě, pak
rychle pokračuj o dalších 11 až do třídy VI. A. Copak se žáci učí? Zeměpis to není. Nezdržuj
se, natáhni se pořádně nahoru přes dračí pole a tam si naber tři kousky, dva použij hned
a jeden si schovej. Pokračuj dolů k levému sousedovi zavináče. Pak doleva, opět přes zlaté
pláně, tentokrát však zastav hned za Kasiopeou na stanici číslo 73. Natáhni se dolů a vezmi
si. Teď použij ten jeden, co máš schovaný. Vrať se o tři pole zpět na zastávku osobního
vlaku, tam se natáhni nahoru a vezmi si poslední. A až budeš mít všechno posbírané, tak
to zpracuj česky a vyjde ti to na pět.
AAB
9 = 14 = 17 = 22 = 28 < 23 < 20 = 26 < 6 = 24 < 15 < 3 = 8 < 4 < 16 < 5 < 7 < 12 <
1 < 2 = 13 < 11 = 25 < 10 < 18 = 21 = 27 < 19
ACC
SudSub
17IIV4GZ9L6E2WV4LQWC5LCACH6G48C92U3O2M38U79J4F1X54G82X8LGUVN1NYEM4WG1ZFF5U
Z4RJT63
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