
trails.cryptomania.cz/trencin

Rodové dedičstvo je stratené.  
Kde? Odpoveď nájdete  
v uliciach mesta.
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Pravidlá hry
1. Hra je riadená pomocou  

herného systému na web stránke  
trails.cryptomania.cz/trencin.

2. Na prihlásenie do herného systému 
potrebujete najskôr zaregistrovať  
svoj tím na vyššie uvedenej adrese.

3. V hernom systéme nájdete všetky 
dôležité pokyny a tiež do neho budete 
zadávať všetky heslá, ktoré počas hry 
získate.

Stanovištia

• Hra obsahuje 6 úloh.
• Úlohy sú očíslované od 1 do 6 a je možné  

ich riešiť len v poradí.
• Postup hry zobrazuje schéma  

v spodnej časti tejto strany.

Úlohy

• Za vyriešenie úloh získavate body.
• Počet získaných bodov sa rozlišuje podľa 

toho, či ste úlohu vyriešili bez pomoci 
alebo ste použili v hernom systéme 
nápovedu, či si vyžiadali riešenie.

 — Vyriešenie úlohy: zisk 10 bodov;
 — Použitie nápovedy: z danej úlohy  
      získate len 5 bodov; 
 — Zobrazenie správneho riešenia: 
      nezískate žiadne body.

• Riešením úlohy je vždy jednoslovné 
zmysluplné heslo. V prípade, že vám 
vyjde veta napr. Heslom je Trenčín, 
zadávate len „TRENCIN“.

• Heslá do systému napíšte veľkými 
písmenami bez diakritiky.

• Ak do systému zadáte dvakrát po sebe 
zlé heslo, ďalšie budete môcť zadať až po 
uplynutí 2 minút.

• Úlohy spolu súvisia len príbehom, každú 
je potrebné riešiť samostatne.

• Zadanie úlohy získate vždy v hernom 
systéme, niektoré úlohy však môžu 
vyžadovať aj prácu s hernou brožúrou.

Čo budete potrebovať k hre

• Hernú brožúru, ktorú držíte v rukách.
• Pero alebo ceruzku.
• Mobilný telefón s pripojením na internet 

a s dobrou baterkou.

Príbeh

Pri jednotlivých úlohách vám bude systém
po častiach odhaľovať príbeh hry.
Text príbehu neobsahuje žiadne 
šifry, ale informácie z neho sa vám  
môžu zísť počas hry. 

Fair Play

Neprezrádzajte, prosím, riešenie úloh.
Je ťažké si hru užiť, ak vopred poznáte 
riešenia jednotlivých úloh.



Ako začať hru?
1. Prečítali ste si pravidlá a rozumiete im?
2. Máte v ruke vytlačenú hernú brožúru?
3. Zaregistrovali ste svoj tím do hry?
4. Prihlásili ste sa do herného systému?

 
 

Ak ste na otázky odpovedali kladne, 
otvorte v hernom systéme prvú úlohu  
 a odomknite ju kódom STUDENT.

Akonáhle si odomknete prvú úlohu,
začne vám bežať herný čas.

Trenčiansky študent
Píše sa rok 1708. Ctibor z Košece, 
najstarší syn ctihodného pána z Košece, 
vchádza bránou do Trenčína. Mesta 
postaveného na rieke Váh, v tieni 
rovnomenného hradu.

Ctibor nevie, kam sa skôr pozrieť, toľko 
ľudí, zvukov i vôní. Mieri na námestie, 
aby sa zapísal na štúdium  
u bratov jezuitov.

Rodový majetok sa zmenšuje a 
vzdelanie vyzerá ako dobrá príležitosť. 
Je presvedčený, že nájde svoje šťastie   

v milovaných knihách. Ale veľmi skoro 
pochopí, že život prináša oveľa viac,  
než len štúdium hrubých kníh.

Stačí jedna prehýrená noc a peniaze 
sa rozkotúľajú. Priateľov, ktorí sa chcú 
zadarmo napiť, je vždy viac, než mincí.  
K tomu sa záhadne stratí rodový 
prsteň, bez ktorého sa Ctibor  
nesmie vrátiť domov.

Pomôžte mu zistiť, čo sa včera  
v noci stalo v uliciach Trenčína.



Dlažobné kocky 
Podklady k úlohe č. 1

Už som použil obrázky číslo:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16



Kníhtlač 
Podklady k úlohe č. 2



Slnečné hodiny 
Podklady k úlohe č. 4, časť 1.



Miesto na vaše poznámky



Slnečné hodiny 
Podklady k úlohe č. 4, časť 2.



Vodník, podklady k úlohe č. 3



Váhy 
Podklady k úlohe č. 6
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Abeceda bez Q, W a X 
Hodí sa k úlohe č. 6
01 - A 
02 - B  
03 - C  
04 - D  
05 - E  
06 - F  
07 - G  
08 - H  
09 - I  
10 - J  
11 - K  
12 - L  
13 - M  
14 - N  
15 - O  
16 - P  
17 - R  
18 - S  
19 - T  
20 - U  
21 - V  
22 - Y  
23 - Z
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