
Mise 1 - Shiloh 
 
Dr. Peter Hayek dostal naprogramovanou kartu s nahranou stáží, popřáli mu mnoho štěstí a 
pak nastoupil do časoprostorového výtahu na svoji prvou akci…  
 
Ve výtahu si opakoval, co se na analyticko-historickém oddělení dozvěděl. Došlo k významné 
změně v dějinách. Jižanům se podařilo zvítězit v krvavé bitvě u Shilohu. Potom, povzbuzeni 
vítězstvím, napadli přibližující se jednotky generála Granta a opět dosáhli vítězství. To 
významným způsobem změnilo válku Severu proti Jihu a trvalo o dva roky déle než Seveřané 
konečně zvítězili. Dopad na dějiny byl však zcela zásadní a bylo potřeba zasáhnout a zajistit 
v bitvě u Shilohu vítězství Seveřanů. 
  
Důvodem, proč k fluktuaci ve vývoji dějin došlo, bylo podle analytiků to, že  Konfederace 
jižních států uplatňovala zásadu širokých práv jednotlivých států i v oblasti kryptografie a 
připustila, aby každý velitel ozbrojených sil si sám vybral svůj šifrový systém. Před bitvou u 
Shilohu dne 6.dubna 1862 se jižanský generál Albert S.Johnston dohodl se svým zástupcem 
Pierrem Beaurgardem na používání  XXXX šifry pro vojenské účely.  
 
5.dubna generál S.Johnston zaslal zašifrovanou zprávu tímto systém s pokyny k útoku. Zpráva 
pak byla předána velícím důstojníkům na celé frontě u Shilohu. Jeden z opisů byl zachycen 
unionisty a doručen do štábu k dešifraci. Zde jej dostal k rozluštění jakýsi nižší důstojník 
namyšlený mládenec John Wallace. V dějinách zaznamenaných před fluktuací se stalo to, že 
severský důstojník Wallace při luštění uspěl. Zprávu v noci předal svému veliteli a ten na 
jejím základě poslal žádost o pomoc generálu Grantovi, který se svým vojskem byl necelý den 
přesunu od Shilohu. Grant výzvu uposlechl a vydal se neprodleně na cestu a dorazil na bojiště 
právě včas. Díky tomu se v encyklopedii oficiálních dějin objevilo toto: 

 
6. dubna se znovu střetla vojska Severu a Jihu v bitvě u Shilohu. Jižanské Johnstonovi 
jednotky překvapily předsunuté Seveřany ve stanech nedaleko tohoto města. Albert S. 
Johnston měl početní převahu a tak se celkem hladce dařilo tlačit severské jednotky před 
sebou. Na pomoc však přišel nečekaně unionistický generál Grant s posilami. Jižanský velitel 
Johnston byl v další části bitvy raněn tříštivým nábojem a vykrvácel. Jeho nástupce 
Beauregard se proto stáhl. Unionisté pak již celkem snadno obsadili Corinth.  

 
„Všichni jsme věděli, že vítězství je naše," řekl po bitvě Seveřan Wallace, který se o ni 
zasloužil nejen svojí odvahou na bojišti, ale především tím, že včas vyluštil obsah zachycené 
depeše.  Bitva u Shilohu se stala nejkrvavější bitvou jakou Spojené státy do té doby zažily. 

 
Úkol Petra byl jednoduchý, měl zjistit, co se stalo s depeší a proč ji Wallace včas nerozluštil a 
případně mu s vyluštěním pomoci. To musel navíc udělat tak, aby se o něm neobjevila 
v dějinách žádná zmínka. Psycholog analytického oddělení mu poradil. Wallace byl 
namyšlený chlapík. Stačí mu nějak poradit jak při luštění uspět nebo dokonce předat část 
vyluštěného textu nebo popis systému a on si určitě nechá pro sebe, že to vyluštil díky této 
pomoci. Nikomu se o tom nikdy nezmíní. Celý živost se bude chlubit tím, jak to byl ON, kdo 
rychle vyřešil zprávu a zachránil tak severské jednotky u Shilohu před porážkou. 

 
A tak se také stalo. Peter vstoupil do stanu seržanta Wallace. Ten zde však nebyl, protože si 
odskočil na panáka Whisky, aby se mu lépe luštilo.  Dokonce nechal na stole zachycenou 
zprávu, svůj blok a knihu o šifrách.  Petr si zprávu prohlédl a užasl nad naivitou použitého 
systému.  Neudělal proto nic jiného než, že nalistoval v knize o šifrách ten správný systém a 



list se šifrovou zprávou k němu přiložil a pak ze stanu odešel a čekal, zda tato nápověda 
pomůže.  
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Wallace si naštěstí pro Unii opravdu dal jen jednu sklenku a když přišel do stanu, tak se sice 
nejprve divil, kdo že to manipuloval s jeho pomůckami ležícími na stole, ale pak se pozorně 
zadíval na šifru a šifrový systém v knížce. Zkusil jej použít k dešifraci a ejhle bylo tomu tak. 
Wallace rychle zprávu dešifroval a běžel ji předat velícímu důstojníkovi. Ten pak poslal 
žádost o pomoc generálu Grantovi a zbytek již znáte z dějin…  

 
6. dubna se znovu střetla vojska Severu a Jihu v bitvě u Shilohu. Jižanské Johnstonovi 
jednotky překvapily předsunuté Seveřany ve stanech nedaleko tohoto města. Albert S. 
Johnston měl početní převahu a tak se celkem hladce dařilo tlačit severské jednotky před 
sebou. Na pomoc však přišel nečekaně brzy unionistický generál Grant s posilami a útok 
zastavil. 
 
Petr se vrátil ze své prvé úspěšné mise. Jeho zásah byl sice jednoduchý, ale účinný a přesně 
takový, jak bylo potřeba. Oficiální dějiny se obnovili a neobjevila se nikde žádná nová linie, 
která by byla vyvolána jeho zásahem. 


