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Geocaching - úvod 

Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Její princip spočívá v tom, že 

někdo na neznámé místo ukryje schránku (cache – „keš“- pro potřeby tohoto metodického 

dopisu budeme používat českou verzi slova), na internetu zveřejní její souřadnice a různé 

doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při 

nalezení se zapíšou na listinu či sešit ve schránce (logbook), případně si vyberou něco z 

obsahu, výměnou může do keše vložit něco svého. Po návratu svůj nález, nebo i neúspěch, 

zaznamená do internetové schránky na serveru geocachinng.com. 

S geocachingem se navíc dostanete na zajímavá místa, o kterých třeba ani netušíte.  

Při geocachingu poznáte nové lidi. Stačí pár desítek keší a už budete vědět, kdo je kdo. 

Protože geocaching je v Česku velmi rozšířený, u schránek se budete setkávat se známými 

tvářemi. 

1.1. Geocaching v náplni Sokola 

Geocaching svojí podstatou naplňuje mnohé z toho, oč v Sokole jde: 

a. Pohyb - keše se nacházejí v místech, kam je nutno dojet, dojít a je tedy nutno pro 

nalezení vyvinout určité úsilí. 

b. Příroda či památka - místa, kde se keše ukrývají, bývají něčím zajímavá a přínosná 

pro vzdělání nálezce. 

c. Možnost získání nových členů - velkým dosahem této celosvětové hry je možno 

rozšířit členskou základnu nebo se alespoň prezentovat široké veřejnosti a vhodnou, 

nepříliš nákladnou formou, představit Sokol, informovat veřejnost o akcích jednoty a 

župy, či o běžném životě jednoty. 

 

100 sokolských keší republice 

Tak zní název projektu, se kterým přichází odbor všestrannosti ČOS, prostřednictvím svých 

jednotlivých komisí (Pobytu v přírodě, Propagační komise), aby se Sokol prezentoval nejen 

veřejnosti v mezisletovém období, ale zároveň přinesl novou náplň pro své stávající členy. 

Idea projektu vychází z blížícího se stého výročí vzniku samostatného Československého 

státu, z toho důvodu je i přesný počet - 100 oficiálních keší rozdělených do všech žup ČOS. 

Na každou župu, tak vycházejí 2, příp. 3 keše. Budou také osloveny zahraniční jednoty, zda 

mají zájem do projektu vstoupit či nikoliv (především evropské - Sokol Vídeň, Sokol 

Mnichov, Sokol Paříž). 

Keše budou umisťovány v počtu 2 - 3 za měsíc tak, aby rozmístění všech 100 oficiálních keší 

bylo rozloženo do celého mezisletového období. 

Vyvrcholením celého projektu bude nalezení, tzv. multikeše, pro všechny zúčastněné sokoly 

v oblasti Tyršova domu, v době konání XVI. Všesokolského sletu (červenec 2018). 
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Sběratelská hra 

Součástí projektu je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni hledači keší. Pro účast 

ve hře je nutno stáhnout si z internetových stránek České obce sokolské hrací kartu a následně 

ji vytisknout (doporučujeme na silnější papír). Kartu naleznete na odkaze, který bude zaslán 

e-mailem, zveřejněn na stránkách ČOS, na portále www.geocaching.cz.  

Cílem hry je po dobu trvání projektu (tedy do 30. června 2018) nalézt co nejvíce ze 

sokolských schránek. Každou nalezenou kešku si účastník hry zaznamená do své hrací karty 

nalepením samolepky, kterou ve schránce nalezne, nebo otiskem razítka z této schránky. 

 

Sběratelská hra pro hledače bude probíhat ve dvou etapách: 

a. Během období  2014 – 30. června 2018. 

Zde budou odměňováni úspěšní hledači drobnými odměnami za nalezení 20, 40, 60 a 

80ti keší. Odměnu úspěšný hledač získá tak, že odešle vyplněnou hrací kartu na 

emailovou adresu jednoho z garantů projektu. Po zkontrolování údajů bude na adresu 

hledače zaslána odpovídající odměna. 

- za 20 keší …………………. kšiltovka s logem akce 

- za 40 keší …………………. termoska z nerez oceli o objemu 500 ml  

- za 60 keší …………………. tričko s potiskem 

- za 80 keší …………………. nůž Victorinox (kapesní, 84 mm, 9 funkcí)   

 

Prémiové keše 

Sokolské jednoty nalezneme i mimo území České republiky. Snahou Komise PP proto 

je zapojit do této hry i zahraniční jednoty a župy. Předpokládáme, že v průběhu let 

2014-2017 bude zahraničními Sokoly založeno několik schránek. Tyto schránky 

budou zařazeny do hry jako „žolíci“. Jejich objevení bude nahrazovat 5 keší na území 

České republiky, které budou hledači scházet do požadovaného počtu pro dosažení 

odměny dané hodnoty. 

 

b. Po ukončení hry budou vyhodnoceni hledači s nejvyšším počtem nalezených keší.                  

Pro získání odměny je třeba zaslat vyplněnou kartu na adresu garantů projektu.                

Pět nejúspěšnějších hráčů bude odměněno věcnou cenou. 

 

Sportovní batoh  

http://www.geocaching.cz/
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Zvláštní odměna je připravena pro správce keší s největším počtem zalogovaných 

hledačů. Odměna je připravena pro 5 správců, jejichž keše budou mít nejvíce nálezců. 

 

1. Jak se zapojit 

Do projektu se lze zapojit velmi jednoduše - vyberete garanta (správce keše), kontaktujete 

garanty projektu br. Kroupu (kroupic@seznam.cz) a br. Stejskala 

(stejskalradek@seznam.cz). Na e-mailové adresy garantů projektu zašlete zprávu, která 

bude obsahovat následující údaje: 

1. Místo plánovaného založení keše (název a GPS souřadnice). 

 

2. Popis místa, který bude zveřejněn na internetu. 

 

3. Jméno a kontakty na správce keše (telefonické a e-mailové spojení). 

 

Po obdržení Vašeho e-mailu Vám bude zaslána oficiální keš, která bude mít společný základ 

pro všechny stejný a bude obsahovat: 

1. krabičku Lock and Lock 0,55 l 

2. keškolepku s logem projektu - PVC samolepka 60 x 30 mm 

3. logbook - určeno do krabiček Lock and Lock 

4. tužka s potiskem 

5. mudlokarta 100x 65 mm 

6. razítko Colop 

7. samolepku s QR kódem o České obci sokolské 

8. sběratelská CVG - kolečka s tiskem 50 ks (sada), (základní sadu dostáváte v rámci 

projektu zdarma, další budou dodány dle Vašich objednávek za úplatu), 

9. sběratelské samolepky - sada 150 ks je v rámci projektu zdarma. 

Jakékoliv ostatní materiály (seznam a kontakty na jednotlivé jednoty, informace o akcích, 

odkaz na PLATNÉ webové stránky župy či jednot, letáčky o připravovaných akcích…atd.) 

jsou na uvážení jednotlivých žup a správců schránky. Je však podmínkou, aby se tyto 

materiály vztahovaly k Sokolu, není možné zneužít oficiální schránku pro jinou než 

sokolskou prezentaci. 

mailto:stejskalradek@seznam.cz


4 

Geocaching – metodický dopis 

Pavel Kroupa, komise PP ČOS  31. 1. 2014 

2.1. Místo pro umístění keše 

Místo, kam bude schránka umístěna, je třeba vybírat pečlivě a s ohledem na bezpečnost a 

dostupnost. Je třeba, aby místo splňovalo níže uvedené zásady: 

1. Dodržuj veškeré místní zákony.  

2. Keše se nikdy „nepohřbívají“. Pokud je k ukrytí nebo nalezení keše zapotřebí kopat 

nebo rýt do země lopatou, rýčem nebo jinými špičatými předměty, nebude taková 

keška povolena. 

3. Umístění keše nesmí zohyzďovat nebo poškozovat veřejný ani soukromý 

majetek.   

4. Keše se neumísťují na školní majetek a vojenské objekty.  

5. Fyzické prvky různých keší by obecně měly být od sebe vzdáleny nejméně 161 

metrů. 

6. Keš musí být umístěna na bezpečném místě, nesmí být v blízkosti rušné komunikace, 

ve výšce a nesmí být pro její dosažení nutné žádné speciální vybavení (horolezecké či 

speleologické).  

Protože se jedná o projekt se sokolskou tématikou, přistupuje zde ještě pravidlo č. 7. 

7. Místa pro umístění jsou volena s ohledem na propagaci Sokola - tábory, místa 

narození významných sokolských činovníků, významné místo apod. Není vhodné 

umísťovat schránky dovnitř budov sokoloven či na ohrazené pozemky hřišť, 

pokud tam nemá veřejnost volný přístup. 

 

2.2. Zveřejnění keše (listing cache) 

Po umístění keše a splnění všech výše popsaných náležitostí je třeba zveřejnit informace 

o jejím umístění. Tím jednodušším úkolem bude informování garantů projektu e-mailem na 

adresy: kroupic@seznam.cz a stejskalradek@seznam.cz . 

Tento informační email musí obsahovat: 

1. jméno správce keše, jeho nick (uživatelské jméno) a datum založení (tím se rozumí 

fyzické umístění schránky a především provedený listing na geocaching.com), 

2. souřadnice GPS, 

3. za jakou župu či jednotu schránku zakládá, 

4. číslo keše. 

 

Seznam již založeních keší bude také pro přehlednost zveřejněn na stránkách ČOS pod 

odkazem, který bude oznámen po zprovoznění nových sokolských stránek.  Součástí seznamu 

bude i mapa České republiky s vyznačením míst, kde jsou schránky umístěny. 

 

mailto:kroupic@seznam.cz
mailto:stejskalradek@seznam.cz
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O něco málo složitější bude zveřejnění informací na oficiálním serveru 

www.geocaching.com, kde je nutno dodržet následující postup: 

1. Je nutno se zaregistrovat na výše jmenovaném serveru pod svým uživatelským 

jménem (nickem). Pokud již tento nick máte, není třeba jej měnit. V opačném případě 

doporučujeme pro lepší orientaci použít v rámci nicku jednotný třídící znak „-PPG“, 

značící POBYT V PRIRODĚ - Geocaching (např. sokol3-PPG). Keše budou oficiálně 

číslovány a budou mít jednotný název s evidenčním číslem (příklad názvu: 100 

sokolských keší republice - 001), tak aby byly snadno identifikovatelné pro veřejnost i 

sokoly. 
 

 

Posléze již budete vedeni stránkou v čestině a zaregistrování je velmi snadné. 

http://www.geocaching.com/
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Spustí se formulář, který vyplníte. Na Vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete v registračním 

formuláři, Vám bude zaslán validační email a po potvrzení příslušného odkazu budete mít již 

účet připraven.  
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Při další návštěvě se již budete přihlašovat svým nickem a heslem. Jaké podrobnosti si do 

účtu vyplníte je již na Vašem uvážení, ale NUTNOU PODMÍNKOU PRO ZALOŽENÍ KEŠE 

JE ZADÁNÍ SOUŘADNICE DOMOVA. 

Vyhledávání lokality na tomto serveru nefunguje vždy na 100%, ale dá se to vyřešit tím, že 

necháte svou adresu vyhledat na serveru www.mapy.cz a poté rozbalíte záložku „Místa, 

lokality, body“ a odrážku GPS. Dojde k zobrazení přesných souřadnic a toto můžete přenést 

pomocí Ctrl+C a Ctrl+V do požadovaných souřadnic domova na zakládaném účtu. 

Jako „Domov“ není nutné uvádět bydliště, ale je možno uvést např. sídlo župy či jednoty, 

kterou navštěvuje správce příslušné keše. 

Nyní máte vše připraveno pro tzv. listing, tj. zveřejnění údajů o vaší schránce dalším 

uživatelům. Postup je vysvětlen na následujících obrázcích. 
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Krok 1 
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Krok 2 
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Krok 3 

 

Krok 4 
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Krok 5 
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Krok 6 

 
 

Dokončení 

 
 

Tímto je dokončeno umístění keše na server a Vám přijde potvrzení do emailu od reviewera 

(rozuměj administrátora) o její aktivaci. 
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3.  Návody a tipy pro geocaching 

3.1 Vybavení pro geocaching a softwarové aplikace 

Kromě přístupu k internetu potřebujete hlavně GPS navigaci. Není sice vyloučeno použití 

autonavigací, ale daleko lepší službu odvede turistická navigace. Nemusí být drahé. V bazaru 

levně seženete kvalitní přístroje. Typy s popisem jejich kladů a záporů naleznete na serverech 

www.geocaching.com a www.geocaching.cz. Cena těchto přístrojů značně poklesla a staly se 

cenově dostupnými. 

Základní funkcí, kterou GPS pro geocaching musí umět, je ukládání bodů na zadané 

souřadnice. K těmto bodům potom musí umět navádět – šipkou, která stále ukazuje k cíli, a 

údajem o vzdálenosti. V navigátoru nakonec ani nemusí být mapa. Stačí mít s sebou 

papírovou a orientovat se podle ní. Mapa je však velmi praktická. 

Keše je možné hledat i s kapesními počítači vybavenými GPS, stačí do nich nainstalovat 

vhodný software. Není vyloučena ani navigace pomocí mobilních telefonů, opět musíte jen 

najít programy, které vám při tom pomohou. 

Aplikace pro mobilní telefony 

Zde vyjmenujeme pouze typy aplikací pro Android a Iphone. Zde uvedené aplikace jsou 

volně stažitelné, placené aplikace jsou přímo nabízeny serverem www.geocaching.com, 

nejsou však nezbytné. 

Veškeré podrobnosti s výkladem jejich předností a závěrů lze vyčíst z webových stránek nebo 

na níže uvedených odkazech. 

Aplikace pro operační systém Android: 

 c:geo 

 GeoBeagle 

 OpenGPX 

Bližší specifikaci a možnost stáhnutí aplikace např. zde http://www.poklady.com/geocaching-

na-androidu 

Aplikace pro operační systém iPhone: 

 Geocaching INTRO  

 Seek Cache  

 PiGo 

Veškeré možnosti a druhy softwaru pro jednotlivé typy zařízení je možno nalézt zde 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Software_pro_geocaching. Je na každém, aby si vybral 

z široké nabídky možností, s čím se mu nejlépe pracuje, proto zde nebude zabíhat do 

podrobnějšího popisu jakéhokoliv programu. 

 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.cz/
http://www.geocaching.com/
http://www.poklady.com/geocaching-na-androidu
http://www.poklady.com/geocaching-na-androidu
http://www.jclmsoft.com/tag/seek-cache/
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Software_pro_geocaching
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3.2 Geocaching bez GPS 

Geocaching lze nouzově provozovat i bez navigačního přístroje. Je to sice mnohem méně 

pohodlné a k mnoha skrýším se takhle vůbec nedostanete, pro vyzkoušení ale nemá smysl 

kupovat GPS. Místo ní využijte internetovou službu www.mapy.cz nebo mapy.google.cz.   

Na příslušné stránce webu geocaching.com jsou všechny potřebné informace. Základní 

přehled o keších v oblasti, kterou se chystáte navštívit, najdete také na mapě na webu 

geocaching.cz. Jejich souřadnice však chybí, kvůli ochraně je navíc poloha mírně znepřesněna 

– souřadnice zkrátka najdete na stránkách geocaching.com.  

Pro ukázku jsem zvolil keš, která už není na svém místě, byla archivována. Je to opět kvůli 

ochraně, souřadnice živých keší mají být k dispozici pouze po přihlášení. 

Víte tedy, že keš má souřadnice například N49° 13.222 E016° 40.734. Do políčka na 

www.mapy.cz stačí vložit tento text: „Loc: 49d13.222 16d40.734“ (bez uvozovek). Všimněte 

si, že čísla odpovídají souřadnicím zjištěným na webu geocaching.com. Přepněte se do letecké 

mapy, která je přesnější, a hned uvidíte, kde keš hledat. Na místě sice potom musíte pročesat 

větší oblast, než kdybyste použili GPS, hodně keší ale lze tímto způsobem najít. 

                                                          

Ještě jednodušší je to na mapách Googlu. Do vyhledávacího pole můžete přímo zadat text 

N49° 13.222 E016° 40.734. Navíc u českých keší přímo na stránce geocaching.com najdete 

odkaz Czech maps from mapy.cz. Stačí klepnout, a šipka v mapě hned ukáže, kde poklad 

hledat. Tip: Mapy.cz lze používat také z mobilu.   

Odkaz najdete v listingu každé keše, případně na adrese www.geocaching.com/map. Na 

mapě se přímo zobrazují keše, dají se filtrovat různé typy a kliknutím se dostanete na 

podrobnosti. 

 

3.3  Návod jak začít 

Jak již bylo uvedeno, nejdůležitější pro Vás budou 2 servery: 

1. www.geocaching.com (mezinárodní) 

2. www.geocaching.cz (český server) 

Každý z webů lze používat na něco jiného. Mezinárodní slouží k plánování 

a k zaznamenávání nálezů, na českém najdete informace, rychlou a přehlednou mapu, diskuze 

a také encyklopedii geocachingu.    

http://www.mapy.cz/
http://mapy.google.cz/
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d9e0b979-e4a8-48de-b4be-f279db8ae522
http://www.geocaching.cz/mapa.php
http://www.mapy.cz/
http://navigovat.mobilmania.cz/Files/Obrazky/2008_Q3/Geocaching/02.jpg
http://mapy.google.cz/
http://navigovat.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=113166
http://www.geocaching.com/map
http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.cz/
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Na mezinárodním webu o keši najdete všechny podrobnosti. Můžete si přečíst logy – tak se 

označují zápisky o nalezení nebo neúspěchu – a na této stránce také po návratu popíšete své 

zážitky.  

Po přihlášení klepněte na své jméno v pravém horním rohu a poté na stránce najděte odkaz 

„filter out finds“. Systém vypíše nejbližší nenalezené keše v blízkosti zadaných domácích 

souřadnic.  

U vybraných keší si pozorně pročtěte pokyny (tzv. listing). Dívejme se spolu na keš Snakesss. 

Co zde vidíme - o souřadnicích je již zmiňováno, je zde také vzdálenost od Vašeho domova, 

obtížnost nalezení a náročnost terénu, možnost stáhnout soubor LOC a když si připlatíte, tak 

i GPX. Soubory se dají nahrát přímo do GPS přijímače, nemusíte souřadnice opisovat.  

 

Vedle dalších informací nepřehlédněte blok s ikonkami, které v pravém pruhu popisují 

podmínky u keše. Zjistíte, jestli se ke skrýši dá přijet na kole, jestli je u ní parkoviště, 

hromadná doprava, jestli můžete počítat s vyhlídkou, anebo si naopak máte dát na něco pozor, 

například na trny, klíšťata. Podržte nad ikonou kurzor myši a uvidíte popisek. Ten je v 

angličtině, stejně jako další informace na stránce. Symboly jsou ale poměrně jednoznačné.  

 

Podmínky u keše  

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d9e0b979-e4a8-48de-b4be-f279db8ae522
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Internetové logování 

Výlet ke keším končí znovu u internetu; ať už jste byli úspěšní nebo ne. Na webu 

Geocaching.com znovu otevřete stránku s danou keší, třeba opět přes mapu na českém webu. 

Klepněte na odkaz Log your visit vpravo nahoře. 

 

Prvním odkazem zaznamenáte svůj nález, nebo neúspěch  

Z roletky vyberte jednu z možností, nejdůležitější jsou tři:  

Found it: vyberte v případě, kdy jste keš našli a zapsali jste se do logbooku.  

Didn’t find it: je určena pro situace, kdy jste velmi pečlivě hledali a keš jste přesto 

neobjevili.  

Write note: poznámka je určena pro ostatní typy komentářů. Například pro ty, kdy jste 

keš nenašli třeba proto, že jste měli málo času, začalo pršet, že bylo kolem mnoho mudlů 

(nezasvěcených lidí) apod. V těchto situacích raději nevolte Didn’t find it, protože by si 

autor keše mohl myslet, že jeho skrýš objevil někdo nepovolaný a poklad zcizil.  

Zkontrolujte, jestli datum odpovídá dnu nalezení keše, a doplňte text poznámky. Inspirujte se 

texty ostatních. Znovu se svěřte se svými zážitky a dojmy z hledání a přípravy, zmiňte, co jste 

z keše vzali a co vložili. Nepište ale přesné rady, kde mají ostatní hledat, k tomu nejsou logy 

určeny. Pokud z nějakého důvodu musíte napsat citlivější informaci, můžete svůj text nechat 

zašifrovat. Na závěr se opět sluší autorovi poděkovat za keš. Váš text se po odeslání hned 

objeví na stránce mezi ostatními logy. Je zvykem, že v zahraničí se logy píšou místní řečí, 

nebo mezinárodní angličtinou.  

Ke svému příspěvku můžete případně ještě vložit obrázky. I zde ale pozor, aby neukazovaly 

přímo místo keše, anebo aby z nich nebylo hned jasné, kde je schránka uložena. Pokud se v 

textu nebo obrázcích zmýlíte, vše se dá dodatečně editovat nebo mazat.  

 

Výukové texty a obrázky v části 3 byly převzaty a upraveny pro účel tohoto materiálu ze 

zdrojů: 

http://www.geocaching.com/ 

http://www.geocaching.cz/news.php 

 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.cz/news.php

