
GeocachinG v   
snadných krocích

GeocachinG Základní Pokyny
než vyrazíte

• Naučte se GPSku ovládat a připravte si náhradní baterie.

• Vyberte schránku v takovém terénu a s takovou obtížností, 
aby odpovídala vašim potřebám. Obtížnost (1/1) je 
nejjednodušší, (5/5) pak nejobtížnější.

• Přečtěte si popis schránky a nezapomeňte na tipy. Je také 
dobré si vzít mapu.

• Nezapomeňte, že se hledání může vzhledem k přírodním 
překážkám protáhnout.

• Vezměte si dostatek vody, potravin a oblečení.

• Pozvi své kamarády a rodinu; choď s nimi na výlety a sdílej 
s nimi zážitky. 

• Informujte někoho (mimo účastníky) o cíli cesty.

vyrážíme

• Označte si auto nebo výchozí bod cesty jako navigační bod, 
abyste si zajistili bezpečný návrat.

• Až se dostanete 20 m od schránky, spoléhejte na vlastní oči, ne 
na GPS.

• Pamatujte si, že schránky jsou skryty z přímého dohledu a často 
velmi chytře maskovány, ale nikdy nejsou zakopány pod zem.

• Buďte šetrní k životnímu prostředí; v přírodě nechávejte jen 
schránky, nikdy smetí.

až schránku najdete
• Podepište se do deníku.

• Zanechte schránku, jak jste ji nalezli (samozřejmě schovanou).

• Podělte se o zážitky a fotografie na webu Geocaching.com.

Navštivte stránky www.geocaching.com 
a založte si zdarma účet.

Navštiv stránku Geocaching.com. 

Zadej svoji polohu a klikni na ikonku lupy. 

Vyber si jakoukoliv keš ze seznamu a klikni 
na její název.  

Zadejte souřadnice schránky do vaší GPS.

Pomocí GPS vyhledejte skrytou schránku.

Zapište se do deníku a vraťte schránku na 
původní místo.

Podělte se o zážitky a fotografie na webu.

Pravidla geocachingu
• Pokud si něco ze keš vezmete, zanechte v ní jinou věc 

stejné nebo vyšší hodnoty.

• Napište o svém nálezu do deníku keš.

• Zaznamenejte své zážitky na webu www.geocaching.com.

Základní pokyny
• Keš by nikdy neměla být zakopána ani umístěna na 

místě, které by mohlo vyvolávat nežádoucí zájem.

• Nenechávejte ve schránce předměty jako potraviny, 
výbušniny, nože, drogy nebo alkohol.

• Obsah schránky by měl být vhodný i pro rodiny.

• Dodržujte místní zákony, výstražné značky a zákazy.

„Poklad”
Ve své nejjednodušší 
formě keš obsahuje deník 
(„logbook”), kde se 
podepíšete. Může také 
obsahovat předměty, s 
nimiž se dá obchodovat, 
samotné hledání je však 
často největší odměnou.

schránky, kam 
se podíváte
Schránky jsou dnes už 
na každém kontinentu, 
od Antarktidy po Severní 
Ameriku. Mohou být v 
místním parku, na konci 
dlouhé pěší túry, pod vodou 
nebo i na rohu ulice.

společenství lidí 
z celého světa
Geocaching hrají lidé všech 
věkových kategorii, a to ať 
už jsou to rodiny s dětmi, 
studenti, dospělí anebo 
lidé důchodového věku. 
Geocaching je tak skvělou 
cestou jak dostat kamarády 
a rodiny dohromady, aby si 
užili přírodu.

důvod, proč vyrazit 
do přírody
Geocaching kombinuje 
moderní techniku s 
dobrodružstvím v přírodě. 
Je to skvělý způsob, jak 
prozkoumat místa blízká 
i vzdálená. Ještě lepší 
zážitky nás čekají, pokud 
geocaching zkombinujeme 
s tábořením, turistikou pěší 
i na kole, vodáctvím nebo 
jinou aktivitou.

GeocachinG je hra, ve které je hlavní myšlenkou hledání ukrytých pokladů. 
Hráči se za pomoci GPS zařízení snaží najít ukryté krabičky a poté sdílejí zážitky z 
jejich odlovu na internetu. 



cache in Trash oUT

TyPy keŠí 

      Průvodce 
GeocachinGem
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Nabízí:

GeocachinG je hra, ve které je hlavní 
myšlenkou hledání ukrytých pokladů.

Geocaching live
Geocaching Live aplikace máš po ruce ve svém 
telefonu, a to kdekoliv jsi. Pro více informací navštiv 
stránku www.geocaching.com/live.

Kampaň Cache In Trash Out (Schránky ano, 
smetí ne) je celosvětové hnutí za čistější 
přírodu podporované členy geocachingové 
komunity. Od roku 2002 se hledači schránek 
věnují i čištění parků a dalších vhodných míst 
k uložení schránek po celém světě. 

Podívejte se na webu na kalendář akcí, 

zda se ve vašem okolí nepořádá nějaký 
hromadný úklid. 

Další informace najdete na adrese 

www.geocaching.com/cito

Tradiční keš
Keš klasického typu („tradicionálka”) obsahuje 
minimálně obal (krabičku) a deník. Souřadnice 
uvedené na stránce tradiční schránky udávají její 
přesnou polohu.

multikeš
Multikeš („multina”) vyžaduje nalezení více 
lokalit. Na prvním místě naleznete vodítko, které 
vás dovede k místu druhému, až se dostanete ke 
skutečné schránce, kde je ukryta krabička.

mystery (puzzle) keš
U těchto schránek bývá nutné vyřešit složité 
úkoly nebo rébusy, z nichž zjistíte souřadnice 
schránky.

event cache
Geocachingové akce pořádané místními 
nadšenci („kačery”) nebo jejich organizacemi, 
kde se diskutuje o geocachingu a různých jeho 
aspektech. Souřadnice na stránce této schránky 
odkazují na místo akce.
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