
Labyrint 15 

PRAVIDLA 

Verze 1.0 

 

Pravidla se mohou měnit až do startu, kde obdržíte finální verzi vytištěnou. S každou změnou se zvýší verze 
pravidel. Za změny se nepovažují opravy překlepů apod., které nemohou ovlivnit výklad pravidel. 
 
Pravidla přímo navazují na „Závazné podmínky účasti ve hře Labyrint“, které mohou doplňovat a upřesňovat s 
ohledem na konkrétní ročník hry. 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Hra Labyrint je jednodenní hrou, která se odehraje na území České Republiky případně v zemích Evropské Unie. 
Základní jednotkou hry je tým. Tým tvoří 3 až 5 lidí. Hry se účastníte na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. V 
každém týmu musí být alespoň jedna osoba starší 18 let. Ta plně zodpovídá za všechny neplnoleté členy daného 
týmu. Ve vlastním zájmu neporušujte zákony ani pravidla v místě obvyklá (např. ne všude je možno jezdit na 
kole). Soutěž je konkurenční. Týmy si nesmí navzájem pomáhat. 
 
Tým smí používat pouze dovolené dopravní prostředky poháněné vlastní motorickou lidskou silou. Základním 
dovoleným dopravním prostředkem je jízdní kolo bez přídavného pohonu. Organizátoři mohou na některém 
úseku hry povolit užití i jiných dopravních prostředků, přičemž tyto mohou být používány pouze podle udělených 
pokynů organizátorů. Za porušení pokynů a užití nedovoleného dopravního prostředku může být celý tým 
diskvalifikován. 
 
Pokud není řečeno/napsáno zřetelně jinak nebo není-li zřejmé z povahy šifry něco jiného, je použita abeceda bez 
diakritiky obsahující 26 písmen bez CH. 
 

SMYSL HRY 

Smyslem hry je pobavit se, zažít nové zážitky a často překonat sám sebe na cestě za nejlepším umístěním. 
Smyslem hry je také dosáhnout cíle hry jako kompletní tým, v časovém limitu a s co nejvyšším počtem bodů. 
Vítěz hry získává kromě slávy i právo až povinnost uspořádat další ročník. 
 

PROLOG HRY 

Místo, kde proběhne zahájení, start a konec hry, a kde budou týmy před startem ubytovány, bude jednoznačně 
stanoveno v první části PROLOGu LABYRINTU 15. 
 

START HRY 

LABYRINT 15 začne v sobotu 4.6.2016 ráno na místě, které týmy vyluštily v první části PROLOGu. Dne 3.6.2016 
od 21:00 proběhne zahájení a druhá část PROLOGu, jejíž výsledky již budou započítávány do hry (viz bodování 
níže).  Dne 4.6.2016 v 7:00 proběhne start úvodní časovky hry a zároveň budou všem zpřístupněny 3 symboly 
obálek prvních 3 šifer 1.patra. Ubytování a strava bude pro týmy zajištěna dle předchozích objednávek a plateb. 



Večer před startem druhé části PROLOGu tým obdrží: 

 Pravidla hry 

 Návod pro obsluhu webového a SMS systému Sova 
 
Ráno před startem tým obdrží:  

 Sadu označených obálek, mezi kterými budou obálky se šiframi (9ks), diskvalifikační obálky (2ks)  

 Hrací kartu, do které budou týmy zapisovat získané kódy 

CÍL  

Cíl hry se nachází na stejném místě jako Start. Časový termín pro dosažení cíle kompletním týmem je 19:30 
hodin dne 4.6.2016. Dorazí-li kompletní tým nebo jeho poslední účastník mezi 19:30 a 20:00 hodin, budou mu 
odečteny body dle článku Hodnocení a postihy. Dorazí-li tým nebo jeho poslední účastník po 20:00 hodin, je tým 
diskvalifikován. V cíli je tým povinen:  

 Vyhledat organizátory, kteří ověří, že do cíle dorazil tým kompletní 

 Odevzdat neotevřené obálky 

 Deklarovat splnění dopingového testu 

Po splnění těchto formalit tým obdrží cílový kód, který musí zadat do systému před 20:00. 

PRINCIP HRY  

LABYRINT 15 je šifrovacím závodem. Stanoviště hry a k nim vedoucí šifry jsou rozděleny do 3 pater, pro každé 
patro jsou určeny 3 šifry odkazující na konkrétní stanoviště. V okamžiku startu hry se tým dozví 3 jedinečně 
označená zadání šifer prvního patra. Na každém stanovišti v 1. a 2. patře jsou uvedeny jedinečné symboly dvou 
obálek z následujícího patra, které obsahují šifry, jejichž vyluštěním tým zjistí další stanoviště hry. V průběhu hry 
může být tým vyzván k otevření dalších obálek. Každá správně otevřená obálka obsahuje šifru, popřípadě 
pomocný materiál. Některé z obálek jsou diskvalifikační, tyto je nutno dovézt do cíle neporušené. V případě 
jejich otevření, poškození, či podezření z otevření je tým diskvalifikován.  

STANOVIŠTĚ  

LABYRINT 15 se skládá celkem z deseti stanovišť. Devět základních stanovišť vyplývá z řešení šifer. Desátým 
stanovištěm je místo s ukrytým pokladem. Všechna stanoviště jsou viditelně označena logem LABYRINTu 15. Na 
každém základním stanovišti tým nalezne:  

 Viditelné označení stanoviště s vyznačeným A - kódem, jehož získání je potvrzením faktu, že tým 
stanoviště navštívil.  

 Pokyny pro splnění úkolu a získání B - kódu, případně organizátora, který bude účastníky pro získání B – 
kódu blíže instruovat.  

 V prvním a druhém patře jedinečné symboly dvou obálek vyššího patra.  

 Informace, které mohou, po jejich složení a vyluštění vést k získání pokladu.  
 

Časová omezení stanovišť:  

 Stanoviště prvního patra jsou otevřena od 7:30 hodin do 12:00.  

 Stanoviště druhého patra jsou otevřena od 10:00 do 16:00.  

 Stanoviště třetího patra jsou otevřena od 13:00 do 18:30.  

 A – kódy zůstávají dostupné od otevření stanoviště do konce hry.  

 Dostupnost B – kódů je garantována během „otevírací doby“ stanovišť. Je-li ze zadání úkolu a situace na 
místě zřejmé, že je možné úkol splnit po i před otevírací dobou, mohou tak týmy učinit.  

 Poklad je uložen nejpozději v 15:00.  
 



Týmy jsou povinny chovat se na stanovišti tak, aby po jejich odchodu zůstalo stanoviště v nezměněné podobě, 
jako při jejich příchodu. Výslovně je zakázáno stanoviště ničit, pozměňovat či jakkoli ztěžovat ostatním týmům 
nalezení stanoviště, dosažení kódů a získání informací k pokladu.  
 
Řešení šifer jsou přizpůsobena doporučené mapě - pro určení polohy stanoviště z výsledku šifry je třeba využít 
doporučenou mapu! 

KÓDY  

Kódy stanovišť jsou zpravidla smysluplná slova, může však jít i o vlastní jména v cizím jazyce. A – kódy jsou 
snadno dostupné na označení stanovišť (A – kódy lze získat i přečtením QR kódů na stanovištích). Pro získání B - 
kódu je nezbytné splnit na daném místě úkol. Je-li účastníkovi po splnění úkolu sdělován B – kód v textové 
formě, je B – kódem právě získané textové znění. Je-li účastníkovi při plnění úkolu sdělován B – kód jinak, je B – 
kódem obsah daného sdělení. Spočívá-li plnění úkolu v nalezení či vyzvednutí předmětu, je tým povinen vzít si 
pouze jeden kus takového předmětu a ostatní na stanovišti zanechat. Název předmětu zásadně sám o sobě 
kódem není, není-li to výslovně uvedeno v zadání pro splnění úkolu. S předmětem je pak zapotřebí dále pracovat 
dle návodu, zkušeností a invence. Vyzvedl-li si účastník na daném místě předmět, může stanoviště opustit.  
 
Ve hře se můžete setkat s více či méně skrytými C-kódy. K nalezení C-kódu nevedou žádné indicie, je potřeba si 
ho jen všimnout. C-kódy jsou voleny nebo umístěny tak, aby při jejich nalezení bylo jasné, že se jedná o C-kód 
(vyjímkou může být, pokud tým využitím materiálů/informací, které výlučně souvisí se hrou, získá smysluplné 
slovo/symbol – v takovém případě se vyplatí zkusit zadat takový C-kód do SMS systému). Bude-li například 
nástěnka vedle stanoviště obsahovat slova začínající písmeny CKODJESLUNCE, zadejte do systému kód SLUNCE. 
Na druhou stranu, pojedete-li kolem domu s divným růžovým okapem, ani nezkoušejte zadávat OKAP, určitě to 
nebude správně. 

POKLAD  

Místo uložení podkladu je tajné. V průběhu hry získávají týmy informace k labyrintu, jehož nejkratší cesta vám 
určí místo, kde je poklad uložen. Aby mohl být labyrint správně vyluštěn, je nezbytné získat všech 9 částí 
informací k labyrintu. Vyzvedne-li si tým poklad, získá rovněž bonusový kód, který odešle do systému. Jednotlivé 
části informací k labyrintu naleznou týmy na jednotlivých stanovištích, je doporučeno si je opsat nebo raději 
vyfotit. 

WEBOVÝ A SMS SYSTÉM - SOVA 

Ke sledování vývoje hry a jejímu vyhodnocení slouží systém Sova, se kterým lze komunikovat přes webové 
rozhraní nebo SMS (tyto kanály jsou rovnocenné). Manuál k tomuto systému dostanou týmy před hrou. Pro 
výsledky ve hře je rozhodující množství a znění kódů odeslaných prostřednictvím systému Sova. Odevzdaná hrací 
karta slouží pouze pro kontrolu systému. Telefonní číslo/čísla, na kterém je systém Sova zprovozněn, je uvedeno 
v samostatném návodu pro jeho obsluhu. Návod pro obsluhu obsahuje současně pokyny pro odesílání 
jednotlivých kódů. 
  



HODNOCENÍ A POSTIHY  

Vítězem LABYRINTU15 se stane tým, který v průběhu hry získá nejvíce bodů. V případě shodného počtu 
získaných bodů u více týmů je rozhodujícím kritériem dřívější čas dojezdu týmu.  
 
Bodové hodnocení:  

 získaný A – kód +40 bodů  

 získaný B – kód +30 bodů  

 získaný C – kód (BON – kód) +7 bodů 

 vyžádaná nápověda -18 bodů  

 vyžádané řešení -30 bodů (zahrnuje postih za vyžádanou nápovědu)  

 získaný poklad (BON – kód, systém Sova sám rozliší od C - kódu) +70 bodů 

 PROLOG 2.část (úvodní šifra hry) +1 bod za každý poražený tým 

 úvodní časovka hry +1 bod za každý poražený tým 

 úspěšné absolvování dopingového testu +30 bodů  

 dojezd po 19:30 -2 body za každou započatou 1 minutu  

Pro získání B – kódu je třeba nejprve zadat do Sova systému A – kód. V opačném případě Sova B – kód nepřijme, 
ani však neubere z počtu možných pokusů pro získání daného B – kódu. 

Diskvalifikace :  

 Otevření nesprávné obálky (respektive neodevzdání neporušených diskvalifikačních obálek).  

 Příjezd posledního člena týmu po 20:00.  

 Porušení Pravidel hry, Závazných podmínek účasti ve hře Labyrint, obecně platných zákazů.  

 Porušení zásad Fair Play.  

FAIR PLAY  

Tým či jeho člen může být bodově penalizován, diskvalifikován či ostouzen v případě porušení pravidel fair play 
jako například ničení stanoviště, sledování jiného týmu namísto řešení šifer, tipování kódů bez návštěvy 
stanoviště a jiné.  

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY  

Na uvedených kontaktech neposkytujeme žádnou nápovědu. V opodstatněných případech můžete kontaktovat 
pořadatele na následujících číslech.  
 
Problémy na trati: 733 120 020 Honza nebo 777 818 644 Franta 

Problémy se SOVA systémem: 777 818 644 


