
kód stanoviště 

pravidlo AUTOBUS 
Předmětem hry je vyluštit všechny šifry, projít tak postupně všechna stanoviště, dorazit do místa cíle 

v počtu alespoň dvou členů týmu a před koncem hry splnit cílový úkol, pokud takový bude v cíli připraven. 

Milí účastníci hry Po trati, 

vítejte na cílovém stanovišti. Již nyní jste dosáhli velkého úspěchu, neboť jste se popasovali 
s většinou zašifrovaných nástrah, které jsme pro Vás letos připravili. Zbývá ještě splnit cílovou 
aktivitu, a to najít umístění cíle. Prozradíme, že se nachází na území Prahy a vede k němu cesta, 
na které se právě nacházíte. Jako každá cesta má dva směry – jeden vede k cíli a druhý od cíle. 

Na celé cestě je umístěno několik zastavení, která napovídají, kudy se cesta ubírá dál. Všechna 
zastavení jsou označena velkými nebo malými písmeny anglické abecedy, jež vzrůstají po jednom 
směrem od tohoto stanoviště. Na místě zastavení je vždy samolepka s logem hry, kódem zastave-
ní, QR kódem, případně informací o přesné poloze, pokud nebylo možné samolepku nalepit přímo 
na místo zastavení. Až samolepku najdete, zadejte kód zastavení skrz webové rozhraní ve tvaru: 

kód_týmu CESTA kód_zastavení volitelně_jakýkoli_další_text 

nebo odešlete pomocí QR kódu, příp. pošlete na číslo 777 08 08 08 SMS ve tvaru: 

KOD POTRATI kód_týmu CESTA kód_zastavení volitelně_jakýkoli_další_text 

Zadáte-li platný kód, bude Vám zobrazeno (doručeno formou SMS) umístění dalšího zastavení 
v daném směru. Jednotlivá zastavení na cestě nesmíte přeskakovat (až na výjimky, na které Vás 
včas upozorníme) – Systém Vám nedovolí zadat kód zastavení, jestliže jste nezadali kód před-
cházejícího. Můžete však odhalovat cestu oběma směry (k cíli i od cíle) zároveň. 

Jakmile budete znát polohu cíle, vydejte se tam. Čeká na Vás občerstvení a nedočkaví orgové. 

A teď už Vám prozradíme polohu prvního zastavení v každém směru cesty: 

b Vzrostlý strom u domu přímo naproti vjezdu ve vnitrobloku na jižní straně ulice K Louži. 
B Jeden z dvojice vzrostlých smrků před posledním domem na jižním konci Přistoupimské ulice. 

 
Hospoda proti trudnomyslnosti: Cestou určitě na nějaké hospody narazíte a v cíli na vás pro změnu čeká pivo. 


