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Historie
Na začátku geocachingu bylo rozhodnutí vlády Spojených států amerických vypnout chybu
uměle zaváděnou do systému GPS. Do té doby to pro civilní použití byla jen drahá hračka s
přesností kolem padesáti metrů. V noci z 1. na 2. května 2000 se přesnost GPS rázem
zvýšila na metry.
V internetových diskuzích se hned začalo řešit, jak této přesnosti využít. Jistý Dave Ulmer
následující den umístil do lesa v Oregonu schránku a zveřejnil její souřadnice. Kdo ji našel,
mohl si z ní něco vzít a zanechat něco svého – knihy, CD, software. Během několika dnů se
v USA objevily další podobné schránky a do měsíce byl na internetu web, kam se daly psát
dojmy a zážitky z hledání. Slovo geocaching bylo poprvé použito 30. května 2000. Skládá se
z předpony geo, označující činnost související se Zemí, a slova cache – skrýš.
V datech:
1. května 2000 tehdejší americký prezident Bill Clinton oznámil odstranění umělé odchylky,
přidávané do signálu GPS. Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté.
2. května 2000 byla umělá odchylka skutečně vypnuta a tím se zlepšila přesnost tohoto
vojenského navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek na několik
metrů. Téhož dne Dave Ulmer publikoval na Usenetu svou poznámku o možné celosvětové
hře Stash Game.
3. května 2000 Dave umístil první keš hry GPS Stash Hunt - Stash #1 na souřadnicích N 45
17.460
W122 24.800.
4. května 2000 nalezl tuto první keš Bob Perschau, který píše o hře jako o GGPSSH - Great
GPS Stash Hunt.
První keš mimo USA byla ukryta na Novém Zélandu 12. května 2000, autorem byl Peter
McKellar.
Třetí zemí, kde byla ukryta keš, se stala 15. 5. 2000 Chile. Autorem byl Carlos J. Orrego.
30. května navrhl Matt Stum poprvé místo Stash používat termín Geocache a hře říkat
Geocaching (mj. pro "nelegální příchuť" slova Stash). Dave to akceptoval den poté a 1.
června oznámil, že "oficiální" název nové hry je geocaching (stash hunting zůstal názvem
"neoficiálním").
První keš v Evropě byla umístěna v Irsku (Bray Head, County Wicklow - s výhledem na Irské
moře) dne 3. června 2000. Autorem byl Chris O'Byrne. Za první měsíc nové hry bylo ukryto
21 keší.
První dosud aktivní keš v ČR je GCE50 Tex-Czech od Kennetha, McKeny a Ethana z 1. 6.
2001 umístěná v přírodní rezervaci u Štramberku. K dnešnímu dni má již 1920 nálezců.
K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na celém světě přes 171000 skrýší pro geocaching, z
toho zhruba 700 v Česku.
1. srpna roku 2006 dosáhl počet aktivních skrýší ve 222 zemích počtu 295640, z toho v
Česku počtu 1959
Dnes přes 2,4 milionu keší, přes 35 000 v ČR. 1
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Počet keší dnes?
Po celém světě hodně přes milion schránek v několika stovkách zemí. V České republice jich
je momentálně přes třicet tisíc.

Jak začít s geocachingem?
Prvním krokem je seznámit se základními principy hry a zaregistrovat se na stránkách
geocaching.com.
Připravit se na hledání. V počátcích si vystačíte s hledáním pouze podle map (mapy.cz,
maps.google.com). Do budoucna bude ale potřeba vhodné vybavení.
Kde začít? Kde je nejbližší cache? Je cache někde poblíž místa našeho výletu? Kde se
vůbec cache nacházejí? Na to se podíváme právě na stránkách geocaching.com, možná se
bude nakonec divit, kde všude se nacházejí.
Už jste si vybrali cache? Super, ale než vyrazíte na lov, je potřeba se seznámit alespoň s
nejdůležitějšími pojmy a postupy!

Princip
Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Všechno najednou. Spočívá v
tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache – čtěte a
dnes už také většinou pište „keš“. Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující
informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se
zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše
vloží něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové
schránce. V Česku se pro geocaching vžila místní výslovnost geokešing. Anglicky mluvící
cizinec by vám ale asi neporozuměl, zde používejte správnou výslovnost „džiokášing.

Proč to děláme a co z toho máme?
S geocachingem se dostanete na velmi zajímavá místa, na která byste se mnohdy nikdy
nepodívali, protože ani netušíte, že existují. Ano, i v Plzni jsou zajímavá místa (přímo
v rušném centru města existuje místo ticha a klidu). Keše by měly být umístěné na místech,
kde to má smysl a která jsou něčím zajímavá. Bohužel se v praxi setkáte i s kešemi, které
jsou na nudných a ničím nezajímavých místech a to z jediného důvodu – autor keše prostě
chce mít nějakou keš a je mu jedno kde, hlavně, že ji má.
Vaše procházky dostanou konkrétní cíl a vyšší smysl.

Cache z blízka
Typy cache
Tradiční cache – základní typ cache, schránka se nachází přímo na uvedených
souřadnicích
Multi cache – skládá se ze dvou nebo více částí, na výchozích souřadnicích nacházíte
indicii, která vás posune na další pozici a ta na další až do místa finálního umístění cache

Mystery Cache – na výchozích souřadnicích se cache nenachází, vaším úkolem je
souřadnice vyluštit, vypočítat, uhádnout nebo vyhledat v listingu, případně jiné cache. Až
vyluštěné souřadnice vás zavedou k finálnímu umístění cache.
Event cache – setkání geocacherů, které slouží k seznamování, výměně zkušeností a
předmětů
Whereigo cache – jedná se vlastně o dobrodružnou hru (adventure) s využitím GPS v
reálném světě, dopředu neznáme celý listing cache, až na místě se nám otevře nabídka
nebo další informace a my na ní zareagujeme – zde je již nutný přístroj podporující Wherigo
cartrige (taková multi cache bez znalosti listingu předem)
Letterbox Hybrid - část hledání je absolvována pomocí popisu cesty či fotografií a jen
část podle souřadnic
Kromě těchto nejčastějších cache se můžeme setkat ještě s Mega-Event cache (jako Event
cache, počet účastníků nad 500), Cache In Trash Out Event (CITO – event., při kterém se
geocacheři snaží vyčistit určité území), Earthcache (virtuální cache, bez schránky, pouze se
hledají informace na zajímavém místě).
Již výjimečně se můžete setkat s cachema Virtuální, Webcam , případně speciální při
různých výročích. Jsou buď již jen na „dožití“, nebo dočasné (10 Years! Event Cache).

Velikosti cache
Microcache – lze uložit nenápadně téměř kamkoli, využívaná je především ve městech a
zalidněných oblastech, nejběžnější schránkou je krabička od 35mm filmu, tuby od vitamínů a
bonbonů (energit). Obsahuje pouze logbook, případně malou tužku. Pokud to není nezbytně
nutné, microcache se nedoporučuje zakládat.
Small – lze uložit rovněž na velkém rozsahu míst, nejčastější jsou malé krabičky objemu cca
0,5 litru, vejde se do ní logbook, tužka a drobné předměty
Regular – obvyklá a ideální velikost, objem jeden a více litrů, obsahuje logbook, tužku a
předměty na výměnu
Large – nejsou příliš rozšířené kvůli své velikosti, objem několik litrů (kbelík, barel),
obsahovat může větší předměty typu kniha, velké hračky apod.

Obrázek 1 http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Ukazka_velikosti_cache.jpg

Terén
Označuje se počtem hvězdiček u každé cache.
1 hvězdička – silnice, chodníky a zpevněné cesty, umožňují pohyb všem, například
maminkám s kočárky, invalidům na vozíku, geocacherům na kolečkových bruslích, podle
doporučení uvedeného na stránkách www.handicaching.com by na cestě ke keši neměly být
žádné překážky (např. obrubníky, díry, kořeny, tráva), cesta by měla být zpevněná a vést po
rovině (sklon max. 10 %), keš by měla být umístěna ve výšce 60–100 cm nad zemí (aby na
ni bylo možné z
vozíku snadno dosáhnout) a vzdálena do 150 metrů od nejbližšího místa k zaparkování
2 hvězdičky - nezpevněné cesty v libovolném terénu, vyšlapané cestičky, jednoduchý lesní
nebo polní terén mimo cesty, louky, tedy terén, který nečiní problém pohybu zdravému
jedinci či dětem
3 hvězdičky - terén bez cest s obtížnějším pohybem, např. strmý kopec, hustá vegetace,
smrčina, houští, kopřivy, přeskakování potoků; takový terén, kam se dostane většina z nás
ale již s drobnými obtížemi (škrábance, zadýchání)
4 hvězdičky - velmi strmé svahy střídající se se skalkami, bažinaté a močálové terény,
horolezecké terény schůdné za pomoci rukou bez horolezeckého vybavení, nutnost
přebrodění řeky (potok, který lze snadno přeskočit, patří do terénu 3), cache, pro které se
musí vylézt na strom/zeď (keše umístěné výše než 2 metry nad zemí) nebo učinit jiné
sportovní výkony

5 hvězdiček - velmi náročný terén vyžadující použití speciálního vybavení – horolezecké,
potápěčské
Pomůcka pro stanovení počtu hvězdiček terénu:
1 – doskáču tam po jedné noze
1,5 – tam kam doskáču po jedné noze, ale vozíčkář tam nedojede
2 – dojdu po dvou
2,5 – dojdu po dvou, občas se přidržím
3 – potřebuju se držet jednou rukou
3,5 – potřebuju se přidržovat občas oběma rukama
4 – lezu tam po čtyřech
4,5 – lezu po čtyřech, i tak mám problém se tam dostat
5 – technické vybavení je nutné (lano, žebřík atd.) nebo potřebuji jištění

Obtížnost
Opět se označuje počtem hvězdiček u každé cache a vyjadřuje, jak je těžké cache najít.
1 hvězdička – snadno objevitelné; pokud se pečlivě připravíme, dá se odlovit i bez použití
GPS, vhodné pro začátečníky; tradiční cache, např. v kořenech dubu, který je jediný v
prostoru
2 hvězdičky – patří sem jednoduché Multiny a Tradiční, např. úkryt v pařezu
3 hvězdičky – již složitější Multiny, Mystery a Tradiční s důmyslným úkrytem, např.
vydlabaná větev zasazená mezi větve stromu
4 hvězdičky – obtížné Mystery, dlouhé Multiny, časově náročné, Tradiční těžko objevitelné
5 hvězdiček – nejtěžší Mystery cache

Předměty v cache
V cachi se kromě logbooku, případně tužky, nacházejí další předměty.
Travel Bug
Libovolná věc připevněná k identifikačnímu štítku – Travel Bugu. Neslouží k výměně a
geocacher si jej nesmí ponechat. Z cache jej můžeme vyjmout a podle trackovacího čísla
zjistit na stránkách geocachingu, jaký má úkol a ten mu pomoci splnit. Nejčastěji to bývá
putování z cache do cache. Při vyzvednutí z cache není potřeba vložit jiný předmět. Rovněž
bychom ho u sebe neměli mít moc dlouho, optimum je týden.

Obrázek 2 http://en.wikipedia.org/wiki/File:TravelBug.jpg

Geocoin
Trackovatelná mince. Význam a zásady jejího používání jsou stejné jako u Travel Bugu.
Opět si jej nesmíme ponechat, neslouží k výměně a měli bychom mu pomoci splnit úkol.

Obrázek 3 http://www.poklady.com/data/imgs/00731l.jpg

CWG
Czech Wood Geocoin jsou netrackovatelná dřevěná kolečka, slouží pro sběratelské účely a
radost. Pokud jej v cachi najdete, měli byste jej vyměnit za své CWG. Jde vlastně o jakousi
variantu geocoinů, první vytvořili Poník a JPAgeo v roce 2005 (Plzeň).

Ostatní předměty
Všechny ostatní slouží k výměně. Mohou to být méně či více cenné předměty. Například
figurky z kinder vajíček, hračky, brožurky, knížky, přívěsky…
Tyto předměty si z cache můžete vzít, ale musíte tam na oplátku zase něco vložit. Držte se
vždy pravidla „Měň fér, nebo neber nic“. Jednoduše tedy vždy do cache dejte předmět
stejné nebo vyšší hodnoty, než jaký si berete. Nikdy cache neochuzujte!!!

Odlovení kešky
Pokud máte všechny informace pohromadě a blížíte se již k finálnímu umístění kešky, tak i
zde jsou jistá pravidla. Svět se totiž dělí na dvě části – na kačery (geocachery) a mudly (lidi
nehrající/neznající geocaching).
Aby zůstala keš dlouhou dobu v pořádku, je potřeba ji chránit, nevystavovat ji očím mudlů,
kteří ji mohou poškodit nebo ukrást. Proto se při odlovení chovejte vždy nenápadně, pokud
se v blízkosti nacházejí mudlové, schránku nehledejte a počkejte nebo přijďte jindy. Stejně
tak při vracení opět dávejte pozor. Pokud se mudlové zastaví a dívají se, předstírejte třeba
telefonování nebo fotografování. Občas pomůže jít blíže k mudlům, vaše přítomnost je jim
nepříjemná a odejdou.
Keš vracejte tak, jak byla a pečlivě ji zamaskujte.
Nikdy neprozrazujte umístění kešky mudlům, jen tak ji uchráníte pro ostatní hráče!

Používané zkratky




















BF (Brute Force) - metoda odlovu keše jiným způsobem, než autor zpravidla
zamýšlel se širokou škálou intenzity vlastního BF
BYOP (Bring Your Own Pen) - cache obsahuje jen logbook, přineste si vlastní tužku
CITO – úklidový event
CPG - Czech Personal Geocoin
CWG - Czech Wood Geocoin
DNF (Did Not Find) - cache nebyla nalezena
FTF (First To Find) - první nálezce cache
GC (Geocaching, Geocoin)
GCR geocacher, geocachers (geocacheři), opak NGCR
HC (Home coordinates) - domácí souřadnice, jinak: souřadnice domova kačera
MOC (Members Only Cache) - cache jen pro Premium Membery
NGCR nongeocacher, nongeocachers (negeocacheři), mudla, mudlové, opak GCR
PM (Premium Member)
PQ (Pocket Query)
RTFGW (Read The F*cking GeoWiki)
T4TC / TFTC (Thanks For This Cache) - Díky za cache
TB (Travel Bug)
TNLN (Took Nothing, Left Nothing) - v cache neproběhla žádná výměna
WP (Waypoint) - trasový bod

Murphyho zákony








Cache je vždy na druhé straně zdi, potoka…
Ze všech skulin a dutin, které připadají v úvahu, je to vždy ta poslední prozkoumaná.
Bude-li v keši chybět tužka, zapomenete si ji také.
Vedou-li ke keši dvě cesty, vždycky vyberete tu horší.
Věci vyndané z cache se nazpět již nevejdou. A to, i když si necháte největšího
plyšáka aneb vyndaná tužka je vždy delší než nejdelší vnitřní úhlopříčka.
Schůdnější cesta se najde vždy, když odcházíte od nalezené cache.
Délka logu bývá přímo úměrná míře kačerova trápení.

Aplikace, software
Handy Geocaching – pro telefony Nokia, Samsung apod. (Symbian, Java)
http://code.google.com/p/handygeocaching/

GCzII – aplikace pro Windows Mobile
http://www.nicque.com/PQz/GCz.htm/

Skrýšotlač – pro vytváření GPX souborů, pokud nemáme Premium účet
http://cacheprinter.bubbles.sk/?action=home
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