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Soutěž v luštění / Dosud nevyluštěný dopis českého 

pobělohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze Suché z doby 

třicetileté války.  

Jakub Mírka, SOA Plzeň, mirka@soaplzen.cz 

Pavel Vondruška, pavel.vondruska@crypto-world.info  

 

 
Vážení soutěžící, děkujeme za váš zájem a účast v letošní soutěži v luštění, kterou jsme 

vyhlásili v minulém čísle našeho e-zinu a pro jejíž podporu byla vytvořena doprovodná 

stránka http://soutez2013.crypto-world.info/ .  

 

Bohužel se ukázalo, že předložený hlavní úkol – vyluštit dosud nevyluštěný dopis z doby 

třicetileté války (konkrétně dopis českého pobělohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze 

Suché) je příliš těžkým oříškem a dosud nikdo ze soutěžících jej nedokázal vyřešit. 

 

Musím také příznat, že ani předkladatelé této úlohy prozatím řešení neznají, a tak se 

neobjevili ani nápovědy, které by pomohli v hledání řešení. 

 

Vyhlašovatelé soutěže se proto dohodli, že letos bude soutěž ukončena k datu 1. 12. 2013 

(pokud ovšem někdo přece jen do tohoto data neohlásí, že dokázal dopis vyluštit).  

 

První cenu v takovém případě získá řešitel, který zašle v termínu do 3. 12. 2013 své 

poznámky o hledání řešení úlohy (ovšem již bez bezplatné účasti na mezinárodním 

kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka).  

 

Poznámky by měly být zpracovány ve tvaru článku a popisovat aktivity řešitele, jaké 

výsledky získal, ověřil apod.  

 

Ze zaslaných textů vybere „komise“ ve složení J. Mírka, P. Vondruška článek ke zveřejnění 

v prosincovém čísle e-zinu Crypto-Worldu 11-12/2013.  

 

Hlavním kritériem hodnocení bude, zda se autor přiblížil k předpokládanému řešení a 

vedlejším kritériem čtivost a zajímavost zaslaného článku. 

 

Vybraný autor článku se stane vítězem letošní soutěže a za odměnu získá tablet GOCLEVER 

TAB R76.2 včetně pouzdra s klávesnicí, kterou věnovala firma DIGNITA, s.r.o.  

 

Články s popisem hledání řešení a získanými částečnými výsledky zasílejte na e-mail obou 

hodnotitelů a to do půlnoci 3. 12. 2013, předmět Rabenhaupt. 

Délka článku (včetně obrázků, grafů a tabulek) nesmí být delší než 15 stran! Je však možné 

přiložit libovolný počet příloh. 

 

Těšíme se na zaslané texty! 

 

S pozdravem 

Pavel Vondruška 

Jakub Mírka 
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