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Vydejte se na Nové Město pražské a objevte symboliku, kterou do něj vepsal největší český král a 

římský císař Karel IV., od jehož narození si letos připomínáme 700 let. 

Tak začíná popis šifrovací hry Královské mysterium, kterou pro širokou veřejnost připravila agentura 

CzechTourism a společnost Cryptomania s. r. o.  

Období maturit přímo vybízí k tomu, "někam vyrazit" a tak jsme využily této příležitosti k trochu 

neobvyklé procházce Prahou. Čtyři žákyně III. VM  s třídní učitelkou vyrazily na Karlovo náměstí, kde 

ve věži Novoměstské radnice hra začíná. A to je poslední místo, o kterém se v článku zmíním. 

Následovat budou už jenom naše úspěchy zeměpisně nedefinované . 

Po nalezení místa, kde nám dali brožurku ke hře, začínáme. Hned první úkol nám dává zabrat. 

Skládáme papír. Ještě že jsme si brožurek vzaly více než jednu – mohlo nás zkoušet skládat papír více. 

Co je na tom, poskládat papír? Někdy dost. Nejúspěšnější byla Aneta a díky ní jsme mohly zadat do 

herního systému heslo pro zjištění dalšího místa. 

Jdeme. Cestou jsme ještě mrkly na palindrom chránící radnici před zlými silami. „Hmm, toho jsem si 

nikdy nevšimla, a to jsem tady párkrát již šla,“ běželo v hlavě nejedné z nás. Že nevíte, co je to 

palindrom? Třeba věta: „Kobyla má malý bok.“ (A teď si ji přečtěte pozadu). 

Při dalším úkolu nám asi nejvíce překáželo sluníčko, díky kterému jsme špatně viděly na displej 

telefonu. S přispěním všech dam z týmu jsme šifru vyluštily, heslo správně zadaly a pokračujme dál. 

Směr určen, vzdálenost odhadnuta, ulice nalezena…  

Krásný park, kde je řada z nás opět poprvé vůbec. Mozkové závity jedou na plné obrátky, Verča nalézá 

indicie k dalšímu heslu, ale stále se nám nedaří přijít na to, jak…? Je jich tam tolik! Pomáháme si 

nápovědou a posléze se necháváme poddat – mozky už nechrlí nové nápady. Cože? Aha! Teda, to 

ne…! Jdeme dál.  

U čeho, že jsem to byly? Kde je jih? Kterou ne? Proč to teda rovnou neřeknou, kterou jo… :). 

Setkáváme se s průvodcem. Tak už víte další indicii? Cože??? Nápovědu, co že to po nás chtějí?? Aha, 

to by nás teda nenapadlo. Ok, tak jak to bylo? Super, pokračujeme. 

Bez sportovní mezihry nalézáme další místo. Jenže, obrázky v systému, potřebné k vyluštění hesla se 

nám nenačítají. Bohužel, obětujeme dalších 10 bodů a míříme na další místo. 

Krásné schody, parádní výhledy… že stále nevíte, kde jsme skončily? Tak si skočte na Novoměstskou 

radnici pro brožuru ke hře, zaregistrujte se na www.kralovske-mysterium.cz a vyrazte. Nejste-li chrty 

a profi-luštiči, tak to může být pohodová procházka na pár hodin. V opačném případě na hodinu a 

chvíli :). 

My se řadíme do zmíněné první skupiny, pěkně jsme si to užily, navštívily jsme místa, na která se řada 

z nás dostala poprvé, viděly jsme věci, kterých bychom si jindy nevšimly a jenom je nevšímavě minuly. 

Takže to určitě přínos mělo. Šifry byly zajímavé, neznámé a každá úplně jiná.  

I když jde tým naprosto nezávisle na jiných týmech, může se stát, že jde více týmů ve stejnou dobu. V 

hezké slunné poledne, jsme u prvních stanovišť potkávaly lidi, lámající si hlavu evidentně nad stejnými 

věcmi jako my. Ke konci už žádní takoví nebyli. Možná byl někdo o něco rychlejší, ale tipuji si, že 

http://www.kralovske-mysterium.cz/


některé školní kolektivy buď skončily kdesi úplně špatně, nebo se do konce hry z jiných důvodů 

nedostaly (v době podobné té naší) vůbec. Takže, jsme dobrý ! 
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