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Geocaching jako atraktivní forma výuky 
Geografické přípravy
1. Úvod

 V rámci projektem podporovaného praktika bylo žákům umožněno uplatnit znalosti 

získané  při  výuce  předmětu  Geografická  příprava  zábavnou  formou  a  to 

provozováním aktivity zvané GEOCACHING. Při této činnosti si žáci vyzkoušeli 

různé možnosti   navigace a orientace v terénu i městských aglomeracích a formou 

námětových  cvičení  se  mohli  seznámit  i  s  problematikou  využívání  GPS  v 

bezpečnostní praxi, což  úzce koresponduje s jejich oborovým zaměřením. Vedle 

toho  se  mohli  aktivně  zapojit  do  místních,  celostátních   i  mezinárodních 

geocachingových akcí,  při  kterých mohli  využívat  přístroje  GPS,  které  jim byly 

zapůjčovány SPŠCH Pardubice.

Jednotlivé výukové bloky byly členěny vždy na tři  části,  které na sebe zpočátku 

navazovaly,  postupně,spolu  se  zvýšenou  erudicí  frekventantů,  se  už  plynule 

prolínaly, formou námětových cvičení. První blok byl teoretický a žáci v něm byli 

seznámeni s možnostmi GPS i záložními způsoby navigace a to v rozšířenější formě, 

než ve které bylo toto téma probíráno při výuce Geografické přípravy. Druhý blok 

vyl zaměřen na praktické zvládnutí práce s přístrojem GPS, jejich druhy, způsoby 

nastavení apod. Poslední blok, který byl časově nejobsáhlejší (cca 80% z celkového 

rozsahu) tvořila tematická cvičení se zvyšující se náročností a souběžné zapojení do 

geocachingových struktur.
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2. Teoretický blok

2.1 Geocaching-hlavní principy, základní terminologie

Geocaching  je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního 

systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o 

níž  jsou  známy  její zeměpisné  souřadnice (v  systému WGS  84).  Při  hledání  se 

používají turistické  přijímače  GPS.  Člověk  zabývající  se  geocachingem  bývá 

označován  slovem geocacher,  česky  též geokačer nebo  prostě kačer.  Po  objevení 

cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a 

zamaskuje.

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která 

jsou  něčím  zajímavá  a  přesto  nejsou  turisticky  navštěvovaná.  V  popisu  cache 

(listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. 

Cache se ale umisťují i  do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých 

případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

Běžný obsah cache

Cache  bývá  voděvzdorná,  většinou  plastová  schránka,  kanystr,  apod.  Zakladatel 

cache (owner, z angl. owner = majitel) po jejím umístění zveřejní její souřadnice na 
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některý internetový server  zabývající  se  geocachingem.  Schránka  by  měla  být 

dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník (tzv. logbook), do něhož se zapisují její 

nálezci.  Bývá  zvykem  umísťovat  do  cache  také  nějaké  předměty  na  výměnu. 

Nálezce cache si smí takový předmět vzít (a například přenést do další cache), ale 

musí místo něj vložit něco vlastního (jiný předmět) pro další účastníky hry, o stejné 

nebo vyšší hodnotě.

Obsah cache

Schránka by měla vždy obsahovat alespoň logbook a informaci pro náhodné nálezce 

(„mudlokarta“).  Schránka  (nebo  alespoň  logbook)  by  měla  být  jednoznačně 

označena názvem cache.

Vhodným  doplňkem  základního  obsahu  cache  je  pak  ještě  tužka,  uzavíratelný 

plastový sáček pro vodotěsné uložení logbooku a tužky a náhradní plastový sáček 

pro zabalení schránky (pokud je schránka od zakladatele takovým sáčkem opatřena).

Logbook, mudlokarta, vlastní schránka, obal, tužka, případně ořezávátko je stálou 

součástí cache, a nesmí se z ní odnášet, ani výměnou za jiné předměty!

Pokud to rozměry schránky cache  dovolí,  může zakladatel  cache  přiložit  drobné 

předměty na výměnu, nebo trackovatelné předměty (TB nebo GC – viz níže).

Pokud nálezce  v  cache  neobjeví  žádný  předmět  na  výměnu,  nebo  se  mu  žádný 

nelíbí, nemusí si jej vzít. Může v cache ale zanechat jiný takový drobný předmět. 

Rozhodně by si ale neměl vzít žádný předmět z cache, aniž by do cache jiný předmět 

o  stejné  nebo vyšší  hodnotě  výměnou  vložil.  Celková  hodnota  obsahu  cache  se 

nesmí výměnou snížit. Vhodnost konkrétních předmětů pro vložení do cache je dána 

jednak velikostí schránky, ale také představou, že nejčastějšími geocachery, kteří se 

na  výměnu  těší,  jsou  malé  děti.  Naprosto  nevhodné  jsou  tedy  předměty 

jako peníze (s výjimkou symbolických platných mincí jako např. jednotlivé mince 

cizích  měn),  cigarety,  plynové  zapalovače,  předměty  s  nemravným vyobrazením 

apod.  Nepřípustné  je  vkládání  jakýchkoliv  potravin  (žvýkačky,  sušenky, 

bonbony…).
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Speciální předměty v cache

TravelBug (TB) „Creepy Crawlie“ – podomácku vyrobená moduritová beruška

GeoCoin (GC)

V  keších  je  možné  nalézt  i  speciální  trasovatelné  předměty.  Jsou  to 

buď travelbugy (udávána  mezinárodní  zkratka  TB,  označováno  jako  TBxxxxx)  – 

předměty opatřené speciální kovovou známkou s unikátním identifikačním kódem, 

nebo geocoiny (udávána mezinárodní zkratka GC, nebo též počeštěně geomince) – 

speciální mince s unikátním identifikačním kódem. Každý takový předmět má svůj 

úkol (anglicky current goal), který je uveden na serveru nebo přímo u travelbugu či 

geomince na kartičce či jiném prvku. Current goal obsahuje zpravidla cestovní cíl 

travelbugu či geomince (např. "docestovat do Japonska"), nebo jiné přání ownera 

(např. „travelbug musí přebývat v keších blízko vody“). Pro travelbug se užívá také 

zkratka TB a pro geocoin GC.

Pokud nalezená cache obsahuje TB nebo GC, může se geocacher rozhodnout, zda 

předmět (nemusí být výměnou za jiný předmět) z cache odnese (a pokusí se splnit či 
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pomoci  splnit  jeho úkol  co  nejrychlejším přenesením do další  cache  podle  jeho 

„current  goal“),  nebo  zda  si  TB  resp.  GC pouze  prohlédne  (a  poznamená  jeho 

unikátní kód pro pozdější registraci na serveru). Nemusí však volit žádnou z těchto 

možností a tyto předměty může ignorovat.

Kromě TB a GC, registrovatelnými na serveru Geocaching.com, se občas objevují i 

jiné  trasovatelné  předměty.  Tyto  jsou  ale  trasovatelné  pomocí  jiných  serverů 

(např. geokrety.org, www.geotrackables.com, www.geolutins.com).  Tyto  aktivity 

jsou  zpravidla  organizované  jednotlivci  nespokojenými  se  skutečností,  že  s 

pořízením  TB  či  GC  je  nutné  (kromě  výrobní  ceny  geocoinů)  zaplatit  drobný 

poplatek (jednotky dolarů) určený k financování provozu serveru.[1]

Geocacher, který chce být majitelem TB či GC (a s určením nějakého „current goal“ 

jej  vložit  do nějaké  cache),  má možnost  je  získat  pomocí  některého z  mnoha e-

shopů zaměřených  výhradně  na  prodej  tohoto  typu  zboží  a  jiných  doplňkových 

„geocaching“ předmětů (přístrojů GPS, oblečení, plastových schránek apod.)

Typy skrýší (caches)Podle velikosti. 

Příklad použité schránky – obal na potraviny

•         Micro – velmi malá schránka, typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička 

od filmu, od bonbonů tic-tac, od léků apod. Často je také používan prefabrikát 

PET lahví. Pro její možnost umístit ji nenápadně i do frekventovaných prostor se 

používá nejčastěji pro keše v centrech měst apod. Micro-cache bývá doplněna 

magnetem pro snadnější  uchycení  na  kovových konstrukcích  a  bývá i  velmi 
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umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím. Pro svoji miniaturní 

velikost  se  do  micro-cache  zpravidla  nemohou  vkládat  žádné  předměty  na 

výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook.

•         Small – malá schránka, přibližně o objemu malé krabice na ohřívání potravin v 

mikrovlnné  troubě,  která  se  také  jako  schránka  často  používá.  Small-cache 

obsahuje logbook a menší předměty na výměnu.

•         Regular –  schránka běžné velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší 

předměty  na  výměnu,  malé  plyšové  hračky apod.  Často  se  pro  ni  používají 

běžné krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.

•         Large –  specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá 

zaměřena speciálně pro ukládání větších předmětů na výměnu (např. knih a CD).

•         Other –  schránka  neurčitelné  velikosti.  Může  to  být  například  placatá 

magnetická  nálepka  nebo  kniha  v  knihovně,  často  je  toto  označení  velikosti 

užíváno pro tzv. nanokeše, tj. velmi malé keše. Nově se touto velikostí označují 

i earthcache a eventy.

Podle charakteru

•         Tradiční cache (český výraz tradička, tradicionálka) – schránka je umístěna 

přímo na místě definovaném souřadnicemi zveřejněnými registrovaným členům.

•         Multi cache (český výraz multina) – k nalezení cílové (tzv. finální) skrýše je 

potřeba  nalézt  nejprve  skrýš  první  (či  splnit  úkol  či  vyluštit  šifru)  danou 

zveřejněnými souřadnicemi a z informací získaných v první skrýši nalézt skrýš 

finální, případně druhou, třetí a další, postupně je nutné se propracovat až na tzv. 

finální  skrýš.  Multi  cache  mohou  mít  mnoho  podob,  spojuje  je  ale  shodná 

filosofie  postupného  hledání  řetězce  pomocných  skrýší  nebo  plnění  úkolů 

směřujících k nalezení  skrýše hlavní.  Jednotlivé pomocné skrýše se nazývají 

stage (z angl. stage, tj. stupeň).

•         Mystery  cache (český  výraz mysterka)  –  zveřejněné  souřadnice  ukazují 

zpravidla  do  blízkého  okolí  cache,  ale  skutečné  souřadnice  musí  geocacher 

dopředu  získat  například  prostudováním  nějakých  informací,  vyluštěním 

hádanky, šifry apod. Někdy se též tato cache nazývá unknown (tj. neznámá).
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•         Webcam  cache (český  výraz webka)  –  speciální  cache,  která  neobsahuje 

ukrytou  schránku,  ale  přivede  geocachera  před  objektiv  konkrétní  popsané 

webkamery. K virtuálnímu "odlovení cache" pak stačí, aby jiná osoba snímek z 

webkamery  dostupný  na  internetu  uložila.  Geocacher  pak  uložený  snímek 

přiloží jako důkaz k elektronickému logu cache. Nové webcam cache již nelze 

od konce roku 2005 na serveru Geocaching.com zakládat.

•         Letterbox hybrid – Kombinace geocachingu a starší hry letterboxing. Hledání 

skrýše probíhá jen z části pomocí GPS; z části pak podle různých indicií (např. 

slovní  popis  cesty,  fotografie).  Oproti  tradiční  cache  obsahuje  navíc  razítko, 

které si nálezce může otisknout do svého deníčku.

•         Virtuální  cache (český  výraz virtuálka)  –  na  zadaných  souřadnicích  není 

ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě 

něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace ownerovi 

cache pro uznání logu. Tyto cache již není možné na geocaching.com zakládat, 

ale je možné je stále hledat.

•         Earthcache (český výraz earthka)  –  obdoba virtuálních  keší.  Earthcache  se 

zakládá v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se planety Země. 

Podobně jako u virtuálních cachí  není  úkolem najít  cache,  ale  dojít  na dané 

místo, zjistit nějaké informace, udělat fotografie atd. Vždy záleží na zakladateli, 

jaké podmínky pro uznání logu stanoví.

•         Event  cache –  setkání  geocacherů.  Společenská  událost  spojená  např.  s 

určitým programem (např. CITO). Na setkání může dojít k hromadné výměně 

travelbugů  nebo  geocoinů.  Opravdu  velká  setkání  mohou  být  za  určitých 

podmínek  označena  jako Mega  Event.  V srpnu  2014  se  konal  v Mnichově i 

první Giga Event

•         Cache In Trash Out Event (CITO) – setkání (event), na kterém se geocacheři 

snaží vyčistit vybrané území od nepořádku a odpadků, které v přírodě ponechali 

lhostejní  lidé.  Je  to  společenské  setkání  spojené  s  ekologickým  chováním 

geocacherů k přírodě.
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•         Wherigo cache (český výraz wigo) - spojení geocachingu a hry wherigo. Od 

klasického wheriga se liší jen tím, že na konci cesty je keška.

Obtížnější keše

S růstem popularity a dostupnosti geocachingu vznikla mezi částí geocacherů touha 

po  větší  exkluzivitě  –  touha  po  hledání  geocache  (tzv.  kešek),  které  nedokáže 

dosáhnout  každý  a  s  jejichž  odlovem  je  často  spojena  určitá  míra  adrenalinu, 

případně  i  obtížné  luštění  šifer.  Tento  typ  kešky  je  některými  geocachery 

nazýván drsnokeš.  Možné  umístění  zahrnuje  skály,  přírodní  i  městské  podzemí, 

nedostupné stromy atd. Tyto složitě dostupné kešky se v geocachingovém slangu 

označují jako tépětky.

 

2.2. Způsob registrace

Registrace (geocaching.com)

Registrace je  nezbytným  krokem  pro  plnohodnotné  využívání  služeb 

serverů  věnujících  se geocachingu.  Na  serveru geocaching.com nejsou  bez 

registrace  a  přihlášení  vidět souřadnice  keší  ,  nelze  zapsat log,  nejsou 

vidět profily uživatelů, nejsou k dispozici soubory s waypointy a také nejsou 

vidět  souřadnice keší.  Jedná se o  diskuzní  fórum a rozcestník  k různým 

jiným informacím. Pro logovaní a další činnosti s geocachingem spojené je 

potřeba navštívit a registrovat se na geocaching.com

Příklad 1 Registrace na geocaching.com

Pokud  by  se  našel  zájemce  o  provozování  geocachingu,  který  nezvládá 

registraci na geocaching.com v angličtině, zde je základní návod, jak si zřídit 

účet: Na stránce www.geocaching.com klikni vpravo nahoře (v průhledném 

šedém oválku) na odkaz "Register (It's free)".
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Otevře  se  stránka https://www.geocaching.com/Membership/ "Join  the 

Geocaching.com Community" na které si kliknutím na tlačítko [Get a Basic 

Membership] nebo [Get a Premium Membership] zvolíš typ uživatelského 

účtu. Basic  Membership  (BM) je  zdarma, Premium  Membership  (PM) je 

placený  a  nabízí  některé  výhody,  ale  pro  provozování  geocachingu  není 

nutný. Pokud tě geocaching bude bavit a budeš o tyto výhody stát, můžeš 

typ účtu změnit kdykoliv později.

Následuje  stránka  "Membership  Registration",  na  které  zadáš  svoje 

registrační  údaje.  Údaje  označené  *  jsou  povinné  a  všechny  (kromě 

uživatelského jména, které jde změnit pouze pomocí e-mailové žádosti) se 

dají později změnit v nastavení uživatelského profilu:

•         User Name* - uživatelské jméno (2 až 20 znaků). Pokud se po 

jeho zadání objeví text "Sorry, that user name already exists!You must 

enter  a  user  name",  tak  už  toto  jméno  někdo  používá  a  musíš  si 

vymyslet  něco  jiného  (třeba  přidat  _cz). Není  vhodné  používat 

písmena  s  diakritikou  a  znak  &,  způsobuje  to  různé  problémy 

(pokud ne na serveru geocaching.com, tak při registraci na některých 

jiných serverech věnovaných geocachingu (třeba geocaching.cz), nebo 

při používání některých programů)

•         Password* - heslo

•         Re-Enter Password* - znovu heslo (pro kontrolu)

•         Primary  E-Mail  Address* -  tvoje  e-mailová  adresa.  Musí  být 

funkční, protože na ní bude zaslán kód pro aktivaci tvého účtu

•         Re-Enter  E-Mail  Address* -  znovu  e-mailová  adresa  (pro 

kontrolu)
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•         Your First Name* - tvoje křestní jméno

•         Your Last Name* - tvoje příjmení

•         I  want  to  receive  the  Groundspeak  weekly  newsletter - 

chci/nechci  dostávat Groundspeak weekly newsletter.  Jedná se o e-

mail,  ve  kterém  jsou  jednou  týdně  zasílány  informace  o  nově 

vzniklých  keších  v  tvém  okolí  (plus  přehled  blížících  se eventů a 

informace o novinkách na geocaching.com). Pro správné fungování je 

třeba nastavit domovské souřadnice (nastavení je popsáno níže)

•         E-Mail Format - formát emailu. HTML nebo prostý text - můžeš 

nechat jak je

•         Notify  me of  third  party  offerings -  ne/souhlas  se  zasíláním 

nabídek třetích osob. Jde o partnery Groundspeaku jako Jeep, Garmin 

a podobně

•         Groundspeak  Terms  of  Use  and  Privacy  Statement* - 

odsouhlasení podmínek použití těchto stránek

Následně po kliknutí  na tlačítko [Create My Account]  proběhne založení 

účtu  a  bude  ti  zaslán  validační  e-mail.  Doporučuji  si  potom  úplně  dole 

změnit jazyk na češtinu (Choose your language: English) - klikni na English 

a vyber Čeština.

Příklad 2 Aktivace účtu

Pokud aktivační mail nedorazí (občas to trvá docela dlouho a je také možné, 

že  tento  mail  skončí  ve  spamovém  koši),  tak  se  na 

stránce www.geocaching.com přihlaš ke svému účtu a kliknutím na "send a 

validation email" v červeném textu "You need to validate your account. If 

you have the validation code from the email we sent you, visit the validation 
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page,  otherwise  you can  send a  validation  email."  na  začátku  stránky si 

nechej zaslat nový. Pokud je špatně zadaná e-mailová adresa, je možné jí 

změnit  na www.geocaching.com/my/details.aspx (pro  uložení  jakékoliv 

změny na této stránce je nutné zadat do políčka "Verify Password*" platné 

heslo).

Když  validační  e-mail  dorazí  (odesílatelem  je  noreply@geocaching.com, 

předmět "Validation Instructions",  tak v něm najdi  část  obsahující  zhruba 

toto:

Username: tvoje_uzivatelske_jmeno

Validation Code: m6SGi5p

Or click on the link below:

http://www.geocaching.com/v/default.aspx?

u=tvoje_uzivatelske_jmeno&c=m6SGi5p

Aktivaci uživatelského účtu pak provedeš kliknutím na odkaz v mailu, nebo 

na stránce www.geocaching.com/v/default.aspx,  kde zadáš své uživatelské 

jméno a validační kód (Validation Code z mailu). Dokud nebude aktivace 

provedena, tak se ti nebudou zobrazovat souřadnice keší!

Následně můžeš provést nastavení svého účtu.

Příklad 3

Domovské souřadnice

Na 

stránce https://www.geocaching.com/myaccount/settings/homelocation zade
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j  své  domovské  souřadnice  (HC).  Zjistit  je  můžeš  třeba 

na www.mapy.cz (najdi si své bydliště, stiskni tlačítko [GPS] na pravé straně 

stránky a klikni na to správné místo na mapě). V ČR jsou souřadnice "N" a 

"E"  (North  -  severní  šířka  a  East  -  východní  délka)  a  je  možné  je  zadat 

v různých formátech.  Zadané souřadnice  uložíš  stisknutím tlačítka [Mark 

my home coordinates]

Tyto souřadnice se používají pro:

•         počítá se od nich vzdálenost, která v listingu každé keše udává, 

jakým směrem a jak to k ní máš z domova daleko (tento údaj je někde 

na začátku stránky hned pod souřadnicemi  keše a  vypadá zhruba 

takto: "SW 0.21km from your home coordinates")

•         vyhledávají se podle nich nové keše pro týdenní informační mail 

(nastavení jeho zasílání je uvedeno níže)

Informace o uživateli

Na stránce www.geocaching.com/my/details.aspx můžeš (mimo jiné) změnit 

údaje  zadané  při  registraci.  Je  zde  ale  i  mnoho  dalších  nastavení.  Ty 

označené * jsou povinné, ostatní ne a nemusí se proto vyplňovat, ale je lepší 

o sobě alespoň něco prozradit

•         Verify Password* - heslo (je ho nutné zadat vždy, když chceš na 

této stránce něco měnit)

•         Email Address* - tvoje e-mailová adresa

o    Send emails in - formát zasílaných e-mailů (HTML nebo 

prostý text)

18/33 Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063

http://www.geocaching.com/my/details.aspx
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Listing
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Form%C3%A1t_sou%C5%99adnice
http://www.mapy.cz/


o    Show  my  email  address  to  other  users -  ukázat  e-

mailovou adresu  ostatním uživatelům (vidí  jí  jen  když  jsou 

přihlášení). Pokud toto nezatrhneš a někdo tě bude chtít přes 

tvůj profil kontaktovat, tak to může udělat pomo

o    Inform me of  new features  and changes  to  the  web 

site -  zasílání  informací  o  novinkách  a  změnách  na 

geocaching.com

o    Send me a weekly emailer of new caches in my area - 

každotýdenní informace o nových keších v blízkém okolí (pro 

správnou  funkci  je  třeba  mít  zadané  správné  Home 

Coordinates

•         First Name* - tvoje křestní jméno

•         Last Name* - tvoje příjmení

•         Address, Address 2, City / Province - tvoje adresa

•         Country -  stát  (pravděpodobně  Czech  Republic),  u  některých 

států je možné zadat i State/Province, což je něco jako kraje v ČR

•         Postal Code - poštovní směrovací číslo

2.3 Problémy při geocachingu

Cacheři  při  dohledávání  geocache  občas  bývají  konfrontováni  policií,  s 

dotazem,  co  provádí  na  místě  keše.  V  jiných  případech  dohledávání 

geocache  na  místě  uložení  vyústí  v  informování  záchranných  složek  o 

podezřelé aktivitě či v případný nález geocache policejními jednotkami či 

pyrotechniky. Občas dojde k případu, že veřejné budovy či školy mohou být 
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evakuovány a to v případě, že učitelé či policejní jednotky objeví geocache, 

jako se stalo v případě střední školy Fairview High School v roce 2009. Velký 

počet  geocachí  byl  zneškodněn  pyrotechnickými  jednotkami,  protože 

policejní  či  pyrotechnické  jednotky  měly  podezření,  že  v  krabičce  je 

uschován nástražný výbušný systém. Rozličné oblasti, od starých hřbitovů 

po Disneyland byly v důsledku nalezení geocache přechodně uzavřeny pro 

veřejnost.

Umístění geocachí bývá někdy terčem kritiky vládních orgánů či veřejnosti. 

Geocache bývají zaměněny s odpadem. Někteří geocacheři však při hledání 

geocache  odpad  z  místa  umístění  naopak  odnáší,  tato  praktika  je  úzce 

spojena s  tzv.  CITO eventy (Cache-In-Trash-Out).  Eventy a geocache jsou 

často spojeny s ekologií a úklidem odpadu, mnoho oblastí tak vypadá čistěji,  

než bylo dříve a nejsou k tomu zapotřebí státní či lokální finanční zdroje.

Geocaching není v USA protizákonný a obvykle je v případě, že je vysvětlen 

úředníkům, vnímán pozitivně. Nicméně, některá umístění geocache mohou 

být  problematická.  Ačkoliv  je  v  pravidlech  Groundspeaku  zakázáno 

umisťovat geocache na soukromý majetek bez adekvátních povolení, tak se 

to  stává  a  posléze  je  možné,  že  ostatní  geocacheři  mohou  neoprávněně 

vniknout na cizí pozemek. Geocache také mohou být uschovány na místech, 

kde  samotné  dohledávání  může  vypadat  podezřele  (např.  blízko  škol, 

dětských hřišť, bank, soudů nebo v rezidentních oblastech). Podobný případ 

také  může  nastat,  pokud  je  cache  umístěna  na  místě,  kde  může  být 

zaměněna  za  drogový  balíček  či  bombu  (speciálně  v  místech,  kde  se 

pohybuje mnoho lidí,  pod mosty, poblíž bank, soudů či ambasád).  I  přes 

zmíněné problémy s odpadem či nástražnými výbušnými systémy, mohou 

někteří geocacheři umístit geocache na nebezpečná místa. Ukrytí geocache 
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na těchto místech se nedoporučuje a webové stránky spojené s ukládáním 

geocachí se snaží vynutit dodržování pravidel a doporučují zakázat některé 

typy umístění. Nicméně, reviewři (uživatelé schvalující geocache) zpravidla 

nemohou přesně  vidět  kde  a  jak  je  každá  jednotlivá  geocache  schovaná. 

Konečně,  největší  díl  zodpovědnosti  je  na  samotných  geocacherech,  mají 

možnosti reportovat problémy s umístěním geocache a také si musí počínat s 

nejvyšší opatrností.

2.4 Alternativní způsoby navigace

Navigační pomůcky 

1.Slunce,hvězdy,orientační body

První  lidé  využívali  pro  orientaci  v  terénu  především  slunce,hvězdy  a 

výrazné orientační body v terénu(skály,řeky,terénní vlny apod.)

2.Mapa

v době kamenné začaly vznikat první plánky,coby předchůdci map,později, 

s  jejich  zdokonalováním,  vznikla  potřeba  přesnější  navigace,hlavně  z 

důvodů  obchodních  cest,válečných  tažení  a  objevování  nových  území 

.Začali se objevovat první navigační pomůcky(ukazatel jihu v Číně,sluneční 
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krystal-vikingové,astronomická  navigace-Mayové,Polinésané).Do  dnešních 

dní se používají přímý následovníci těchto pomůcek.

3.Kompas  je  zařízení  určující  světové  strany.  Typický  kompas  obsahuje 

volně  pohyblivou magnetickou střelku,  která  si  zachovává směr sever-jih 

podle zemského magnetického pole. 

22/33 Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zem%C4%9B


Prvním  kompasem  byl  patrně  kus  magnetovce,  plovoucí  na  dřevěné 

podložce v nádobě s vodou. Kompasy jsou známy ze starověké Číny. První 

zmínka o kompasu pochází ze 4. století. Zdokonalenou verzí kompasu, která 

používá azimut, je buzola. 

4.Buzola(také busola) je jednoduchý přístroj, který slouží k orientaci v terénu, 

určování  světových stran  a  měření  azimutu.  První  buzolu sestrojil  český 

vynálezce Josef Ressel. 

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól 

Země. Pro běžné účely orientace je to dostatečně přesný směr k severnímu 

zeměpisného pólu Země. V případě potřeby přesného měření je nutné vzít v 

úvahu magnetickou deklinaci Země a měření korigovat.

Dále  je  buzola  opatřena  průzorem,  kterým  se  nastavuje  směr  k  bodu  v 

terénu.  Měření  se  provádí  pomocí  otočného  kotouče  se  stupnicí  s 

vyznačenými úhly. Světové strany jsou označeny počátečními písmeny jejich 

českého nebo anglického názvu.

•         N - sever (North)
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•         S - jih (South)

•         E - východ (East)

•         W - západ (West)

Uprostřed kotouče jsou vyznačeny rysky, které jsou rovnoběžné se směrem 

sever – jih na stupnici.

Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít 
pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou je zrcátko připevněné tak, 
aby  bylo  možné  při  pohledu průzorem také  sledovat  střelku a  udržovat 
orientaci celé buzoly.

Magnetická  deklinace  viditelná  při  použití  kompasu:  Ng  je  směr  k 

zeměpisnému  severnímu  pólu,  Nm  je  směr  k  magnetickému  severnímu 

pólu; δ je magnetická deklinace, v tomto příkladu východní .

Jako  magnetická  deklinace  se  v  zeměpise  označuje  úhlový  rozdíl  mezi 

směry k zeměpisnému a magnetickému severnímu pólu Země . Magnetická 
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deklinace se na různých místech Země liší,  navíc se v čase mění,  protože 

severní magnetický pól se vůči zeměpisnému pomalu pohybuje.

Např. V Českuje magnetická deklinace v roce 2013 rovna asi 3 stupňům a 30 

úhlovým  minutám  východně,  přičemž  zdánlivý  posun  severního 

magnetického pólu činí asi 6 úhlových minut k východu za rok.

Azimut  (z  arabského  (as-samt),  znamenající  “směr”)  je  orientovaný  úhel, 

který svírá určitý směr (pochodová osa, směr k pozorovanému objektu, směr 

pohybu …) od  směru severního. Úhel je  orientovaný, záleží tedy na směru 

měření úhlu - měří se po směru pohybu hodinových ručiček, tj. Od severu k 

východu. Měří se ve stupních.

Z definice vyplývá, že sever má azimut 0˚, východ 90˚, jih 180˚ a západ 270˚, 

s  výjimkou jižního a  severního pólu,  kde tato  definice neplatí.  K měření 

azimutu se používá buzola.

Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063  25/33

http://cs.wikipedia.org/wiki/Buzola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_p%C3%B3l
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sever
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


 

5.Sextant  je  přenosný  přístroj  pro  měření  úhlové  vzdálenosti  dvou  těles 

nebo úhlu a výšky nebeských těles nad horizontem.

Princip sextantu objevil Isaac Newton, avšak svůj objev nepublikoval. Okolo 

roku 1730 sextant nezávisle znovu objevil anglický matematik John Hadley a 

americký vynálezce Thomas Godfrey. Sextant začal být používán v navigaci, 

kde nahradil astroláb. 

Sextant využívá překrytí  odrazu pozorovaného tělesa  v polopropustném 

zrcadle  s  obrazem  horizontu.  Úhel  se  měří  s  pomocí  otočného  zrcátka 

spojeného s kalibrovanou stupnicí, přičemž úhel otočení zrcátka α odpovídá 

výšce nad obzorem 2α. Stupnice mívá maximální označenou hodnotu 120°, 

takže přístroj má tvar kruhové výseče s úhlem 60° tj. šestiny plného úhlu – 

odtud název sextant. 

6.krokoměry,dálkoměry,výškoměry,barometry,tachometry,hodiny,přírodní markanty.
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3. Praktický blok

3.1 Seznámení s přístrojem GPS Garmin Dakota 20

Základní  vlastnosti

Outdoorová  navigace,  která  v  sobě  kombinuje  jednoduchost  ovládání 

prostřednictvím dotykového displeje  s  robustní  konstrukcí  přístroje,  který  se bez 

problému vejde do dlaně ruky. Dakota 20 je skutečně všestrannou GPS navigací, 

která je použitelná při turistice, na kole, na lyžích, případně dalších outdoorových 

aktivitách. 
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Garmin  Dakota  20  využívá  dotykový  2,6"  velký  displej,  který  je  dobře 

čitelný i na přímém slunci. Dakota je odolná proti nárazům, blátu, vlhkosti a 

vodě. Garmin Dakota 20 vydrží ponoření do vody o hloubce 1 metr po dobu 30 

minut.  Díky vysoce  citlivému GPS přijímači  funguje  Dakota  20  i  na  místech  s 

minimálním výhledem na oblohu, jako je hustý les, nebo městská zástavba.

Model  Dakota  20  má  rozšiřitelnou  paměť  pomocí  slotu  na  datové  karty  typu 

microSD,  bezdrátovou  komunikaci  pomocí  technologie  ANT+,  integrovaný 

barometrický výškoměr a  tříosý elektromagnetický kompas,  který nevyžaduje při 

určení směru držení navigace ve vodorovné poloze. Podpora bezdrátové technologie 

ANT+ nabízí  pro náročnější  uživatele  možnost  využití  fitness funkcí.  Dakota 20 

umožňuje  připojení  bezdrátového  snímače  srdečního  tepu,  cyklistického  snímače 

kadence  šlapání  a  otáček  kola  (přístroj  zaznamenává  kadenci  šlapání),  případně 

bezdrátový  přenos  informací  mezi  dvěma  kompatibilními  GPS  přijímači  přímo 

v terénu.

Dakota 20 je vhodná pro použití při hře Geocaching, při které poskytuje srovnatelné 

funkce s řadou dažších GPS navigací. Přístroj obsahuje předehranou základní mapu 

světa a další mapy lze přidat do vnitřní paměti přístroje (1 GB) nebo pomocí slotu na 

microSD  kartu  (až  8GB).  Dále  zde  nalezneme  vysoce  citlivý  GPS  přijímač, 

prohlížeč obrázků, stopky, kalkulačku, informace o Slunci a Měsíci, budík, kalendář, 

funkci pro výpočet plochy, apod. 
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Dakota  také  nabízí  široké  možnosti  práce  s  trasou  (plánování  a  zobrazování  v 

počítači). Přístroj je napájen dvěma tužkovými bateriemi (AA) s výdrží až 20 hodin 

provozu  a  je  možné  používat  jakékoliv  typy  tužkových  baterií  (dobíjecí  i 

nedobíjecí).

3.2 Turistické mapy Topo Czech

Podrobná navigační mapa Topo Czech,  obsahuje nejen kompletní silniční a uliční 

mapy České republiky, ale i turistické trasy, cyklotrasy, polní nebo například lesní 

cesty. Obsažené vrstevnice a výškové kóty poskytují uživateli informace o členitosti 

zvolené trasy. Mapa Topo Czech umožňuje v přístroji výpočet nejrychlejší nebo 

nejkratší trasy k cíli po silnicích a ulicích ČR, včetně okamžitého přepočtení trasy v 

případě chybného odbočení. 

Podpora pro Geocaching

Geocaching je celosvětová hra, která pomocí hledání ukrytých pokladů nabízí řadu 

tipů, kam můžete vyrazit ve volném čase. Stránky hry jsou k dispozici na internetové 

adrese www.geocaching.com, kde se můžete podívat na umístění pokladů nad 

světovou mapou.
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Garmin Dakota 20 podporuje paperless Geocaching, skrýše této hry je možné 

stáhnout ze serveru Geocaching.com pomocí datového kabelu přímo do paměti GPS 

navigace. Dakota 10 je schopna pojmout až 2000 keší, včetně informací o jejich 

lokalitě, terénu, radami, popisy.

4. CVIČENÍ

Vedle  aktivního  zapojení  do  hry  na  stránkách  Geocaching.com.,  se  žáci  měli 

možnost  zúčastnit  i  mnoha  tematických  cvičení,  která  byla  zprvu  vytvářena 

vedoucím, později se již na tvorbě podíleli sami žáci. Tato cvičení byla zaměřena na 

procvičení základních dovedností a prověření znalostí potřebných pro práci s GPS a 

dalšími navigačními pomůckami. Nejprve žáci vyhledávali předměty v areálu školy 

a upevňovali si základní dovednosti.  Poté se rozšiřoval okruh působnosti a rostly 

nároky.  V posledním stádiu náročnosti  měli  žáci  samostatně i  v týmu naplánovat 

simulované  pátrací  akce  a  tyto  provést  a  vyhodnotit.  Nácviku  se  účastnili 

profesionální záchranáři, kteří přispěli mnoha přínosnými postřehy z vlastní praxe.
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5. ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že realizace kroužku Geocachingu při výuce Geografické 

přípravy  na  SPŠCH  Pardubice  byla  velice  přínosná  a  to  jak  pro  žáky,  kteří  si 

zábavnou formou měli možnost vyzkoušet dovednosti, které je posunou i v   jejich 

profesní  oblasti,  tak  pro  školu,  která  se  měla  možnost  prezentovat  nejen  jako 

vzdělávací instituce, ale i jako centrum volnočasových aktivit, v duchu hesla ,,kdo si 

hraje nezlobí“.
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Přílohy-příklad zadání

Cvičení č.1

Zadání:

Za pomoci  přístroje GPS vyhledejte schránky uložené na uvedených 
souřadnicích.Přečtěte a splňte úkol,který je uveden na lístku v keši.

Rady:

-zkontroluj v nastavení formát souřadnic

-ulož pozice do přístroje pro další kontrolu

-zkontroluj zpětné uložení keše

BOD č.1   čtvrť Pardubice VII, Pardubice, okres Pardubice
50.0554394°N,  15.7653114°E
50°3.32637'N,  15°45.91868'E
50°3'19.582"N, 15°45'55.121"E

•
č.2   čtvrť Pardubice II, Pardubice, okres Pardubice
50.0545758°N,  15.7659892°E
50°3.27455'N,  15°45.95935'E
50°3'16.473"N, 15°45'57.561"E

•
č.3     čtvrť Pardubice II, Pardubice, okres Pardubice
50.0523953°N,  15.7666267°E
50°3.14372'N,  15°45.99760'E
50°3'8.623"N, 15°45'59.856"E

•
č.4    čtvrť Pardubice II, Pardubice, okres Pardubice
50.0552969°N,  15.7679792°E
50°3.31782'N,  15°46.07875'E
50°3'19.069"N, 15°46'4.725"E

•
č.5   ulice Hradecká, Pardubice, okres Pardubice
50.0530094°N,  15.7682622°E
50°3.18057'N,  15°46.09573'E
50°3'10.834"N, 15°46'5.744"E
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