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Abstrakt 
Co je to geocaching? (Správná výslovnost pro geocaching je džiokešing, ale v České 

republice se vžila místní výslovnost geokešing.) 

Je to turistická, navigační a trochu i internetová hra. Spočívá v tom, že někdo na 
neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache (čte se a dnes už také 
většinou i píše „keš“). Zakladatel keše zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace 
na internetu. Ostatní lidé zapojení do této hry - geocacheři potom tuto schránku hledají 
pomocí navigačních přístrojů GPS (zkratka anglického výrazu Global Positioning System – 
systém globální navigace). Při jejím nalezení se zapíšou do sešítku, tzv. logbooku, ve 
schránce, případně si vyberou nějaký předmět z jejího obsahu a výměnou do keše vloží něco 
svého. Po návratu svůj nález nebo i neúspěch zaevidují na speciální internetové stránce.  

 
 

Abstract 
What is it geocaching? Geocaching is a touristic, navigational and a little bit also 

internet game. All together. Its principle is somebody will hide a box (so called cache) on an 
unknown place. Then he will publish its coordinates on the internet and various information 
about it, too. Then other people - geocachers search this box by the help of GPS (Global 
Positioning System) navigation receivers. If they find this box - cache, they write their 
nicknames and some notes in the logbook which is in every cache. After return they note their 
finding or failure on the special internet page. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varování: Geocaching je velmi návyková hra. Můžete jí propadnout a 
potom změnit svůj styl života a trávení volného času. 
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Úvod 
 

Geocaching bývá někdy označován jako hra pro nohy, mozek a GPS. Toto označení 
výborně vystihuje princip geocachingu, neboť tato celosvětová hra nejen velkou měrou 
přispívá k rozvoji fyzické zdatnosti, protože při výpravách za kešemi je velmi často nutné 
překonávání různých překážek, k jejichž zdolání musí být geocacher v dobré fyzické kondici, 
ale i nutí nenásilnou formou lidi přemýšlet, získávat a prakticky uplatňovat poznatky z mnoha 
oborů lidské činnosti, s nimiž se setkáváme již od malička i ve škole ve formě učebních 
předmětů, jako je např. zeměpis, matematika, angličtina, fyzika, dějepis, přírodopis, chemie, a 
další. To je velkým přínosem zejména v dnešní době, kdy většina mladých lidí místo výletu 
do přírody raději sedí doma u počítače a hraje hry.  

Ke geocachingu mám velmi blízký vztah, sama jsem do této celosvětové hry zapojena. 
Toto téma jsem si vybrala i proto, že chci ostatní seznámit se zajímavou možností, jak aktivně 
trávit volný čas, užít při tom mnoho zábavy, dovědět se hodně zajímavostí a objevit mnoho 
krásných a často již zapomenutých míst nejen naší vlasti, která by člověka jinak ani 
nenapadlo navštívit. 

 

 

1. Historie geocachingu 
 

Na začátku historie geocachingu bylo rozhodnutí vlády Spojených států amerických 
vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS. Od 2. května 2000 se přesnost GPS rázem 
zvýšila na metry.  

V internetových diskuzích se začalo řešit, jak této přesnosti využít. Okamžitě vznikla 
hra GPS Stash Hunt. Dave Ulmer (obr. 1) hned následující den po zpřesnění GPS umístil do 
lesa v Oregonu první schránku a zveřejnil její souřadnice na internetu. Na tomto místě je 
cache samozřejmě i nyní. Už ne však původní, která byla založena 3.5. 2000. Událost zde ale 
stále připomíná kovová plaketa (obr. 2). 

                    
 

      Obr. 1. Dave Ulmer s plaketou.                       Obr. 2. Plaketa oslavující místo první cache  
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Během několika dnů se v USA objevily další podobné schránky a do měsíce byl na 
internetu web, kam se daly psát různé 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. 

Ale zpět k prvnímu úkrytu. Dave Ulmer oznámil celosvětově první cache. Prozrazuje 
souřadnice a upozorňuje, že jde o černý plastový kbelík zakopaný v zemi. A stanovuje 
pravidla, která platí dodnes. Něco z obsahu si vzít, něco vlastního zanechat a zapsat se do 
sešítku - logbooku. 

Co bylo uvnitř první cache? První hledači - geocacheři našli mapu Delorme Topo 
USA, dvakrát CD-ROM, kazeťák, VHS kazetu s filmem George of the Jungle, knihu od 
Rosse Perota, čtyři dolarové bankovky, prak a konzervu s fazolemi. Prvním geocacherem byl 
Mike Teague.  

Dnes už ztrouchnivělá konzerva z první náplně je velmi známá a existuje jako tzv. 
travelbug O.C.B. Mezi jinými travelbugy má ale výsostné postavení. Už necestuje po světě, 
ale objevuje se jen při slavnostních příležitostech a různých geosetkání. 

 

 

2. Jak začít? 
 
Nejdůležitější je přihlášení 
 

Každý geocacher potřebuje ke svému hledání hlavně přístup na web 
www.geocaching.com, kde se může zdarma zaregistrovat. K této činnosti je nutná alespoň 
základní znalost angličtiny, protože toto jsou mezinárodní webové stránky a veškeré 
informace jsou zde napsány právě v tomto jazyce. Jsou tu 
uvedeny všechny důležité informace o keších umístěných po 
celém světě, zejména jejich zeměpisné souřadnice, ale také 
mapy a další informace důležité pro bezproblémové nalezení 
schránky. Můžete si zde přečíst i logy, tak se označují zápisy o 
nalezení nebo neúspěchu od ostatních cacherů, a na této stránce 
také po návratu popsat své zážitky z hledání.  

Existují však i české webové stránky, kde lze najít 
informace o této hře v českém jazyce, rychlou a přehlednou 
mapu, různé diskuse a také encyklopedii geocachingu. Avšak 
pro zapojení do hry, plánování a zaznamenávání nálezů je 
nutné přihlášení na mezinárodním webu. 

Kromě přístupu k internetu potřebujete hlavně GPS 
přijímač. Nejvhodnější jsou turistické přístroje (obr. 3). 
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 k cíli.              Obr. 3. GPS přijímač 
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Ani příprava se nesmí podcenit 
 

Plánování výpravy je velmi důležité. Když budete pečliví, ušetříte si problémy u 
samotné keše. Při plánování určíte místo, kam chcete jít a pročtete všechny informace o 
vybrané keši. Do GPS navigace uložíte souřadnice, případně si vytisknete podklady. 
Naplánujete také, jak se ke keši dostanete – kam přijet autem, městskou hromadnou dopravou 
nebo jinými prostředky. Špatně naplánovaná výprava se může vymstít a keš někdy kvůli tomu 
ani nedokážete najít.  

Když z nějakého důvodu nestihnete naplánovat výpravu, není ještě vše ztraceno. Na 
wapové stránce wap.geocaching.com, na kterou se dostanete z mobilního telefonu, najdete 
spoustu užitečných informací. Musíte ale znát šestimístný kód požadované keše, tzv. 
waypoint (například GCNM7C) uvedený v horní části stránky s popisem keše na 
www.geocaching.com. Pokud waypoint neznáte, je možné se připojit z nejnovějších 
mobilních telefonů přímo na web geocaching.com a vyhledávat tak i podle názvu. 

 

Každá informace dobrá 
 

Podle ikonek na podkladu o keši, které popisují podmínky v okolí úkrytu, lze zjistit, 
jestli se ke skrýši dá přijet na kole, jestli je u ní parkoviště, zastávka hromadné dopravy, jestli 
můžete počítat s vyhlídkou, anebo si naopak máte dát na něco pozor (např. na trny, klíšťata, 
pád ze skály, apod.). 

 

 

3. Informace o keši  
 
 Na výpisu informací o keši, tzv. listingu, najdete vše nutné pro naplánování výpravy. 
Úvodní hlavička výpisu je ukázána na obr. 4. 

 

Obr. 4. Hlavička výpisu informací o keši – tzv. listingu 

V prvním řádku je uveden název keše, ve druhém přezdívka autora a vedle datum 
ukrytí. Na dalším je označena velikost schránky. Toto je důležitý údaj k tomu, aby bylo jasné, 
jak velký předmět se má najít.  

Velmi potřebné jsou také informace Difficulty (jak je složité keš objevit) a Terrain 
(jak náročný je přístup). Jedna hvězdička označuje jednoduchý přístup, v tomto případě se keš 
může nacházet např. v pařezu u cesty. Naopak pět hvězdiček označuje přístup ten nejtěžší, 
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kdy keš nelze objevit bez speciálního vybavení, např. horolezeckého nebo potápěčského. Keš 
může být ukryta např. v dutině uprostřed vysoké strmé skály nebo na dně hlubokého jezera. 

Na stránce může být uveden různě dlouhý popis keše od jejího zakladatele. U multi a 
mystery keší (viz dále) je zde také návod, jak najít konečné (finálové) souřadnice.  

Pod popisem je obvykle u titulku Additional Hints uvedena nápověda (obr. 5). Je ale 
zašifrována jednoduchou substitucí znaků. Klepnutím na odkaz Decrypt nebo pomocí 
dešifrovací tabulky ji přečtete. Je na vás, jestli nápovědu prozkoumáte rovnou nebo půjdete 
hledat bez ní.  

 

 

Obr. 5. Na pohled nesrozumitelný text, ale stačí použít dešifrovací tabulku a hned víte, co je 
zde napsáno.  

V dolní části stránky jsou zobrazeny tzv. logy. Jsou to zápisky cacherů, kteří už skrýš 
našli, anebo naopak nebyli úspěšní. Vyplatí se je pročíst. Můžete se zde dozvědět informace, 
které se vám mohou později při hledání hodit.  

 

 

4. Typy keší 
 
Tradi ční keš: V této podobě geocaching začínal a těchto keší je zdaleka nejvíc ze všech. 
Předem znáte souřadnice, přímo na nich najdete schránku, zapíšete se, vrátíte ji zpět. Ukázka 
listingu tradiční keše je v příloze 1. 

Multikeš:  Souřadnice nevedou přímo ke skrýši, ale na místo, kde se dozvíte další informace. 
Můžete tam najít krabičku s dalšími souřadnicemi. Může tam být ale také číslo nebo jiná 
hádanka, pomocí níž spočítáte další souřadnice. Na nich buď může být keš, nebo další krok, 
přes který se musíte dostat. Hledání multikeše proto většinou zabere více času než u 
tradičních keší. Ukázka listingu multi keše je v příloze 2. 

Mystery keš: U tohoto typu skrýše souřadnice vůbec neznáte, musíte na ně přijít vyluštěním 
hádanky, rébusu, matematické nebo jiné hříčky. Jak zjistíte, jestli je váš výsledek správný? 
Často až na místě, kam se vypravíte a třeba po dlouhém hledání zjistíte, že keš bude asi někde 
jinde. Také tyto keše jsou časově náročnější, luštit ale často můžete doma. Ukázka listingu 
mystery keše je v příloze 3 a postup jejího luštění v příloze 4. 

                                                                       
             Obr. 6. Ikona tradiční keše, ikona multi keše, ikona mystery keše 



Veronika Opplová  Geocaching  

  - 8 -   

Můžete narazit také na tzv. bonusovou keš. Její souřadnice zjistíte tím, že najdete 
určené ostatní keše stejného autora a v každé si opíšete tzv. bonusové číslo. Bývá nejčastěji na 
obálce logbooku. Z těchto čísel potom podle návodu složíte cílové souřadnice. 

 

 

5. Velikosti keší 
 

Keše se podle velikosti dělí do čtyř skupin. Při plánování se vždy hodí podívat se, 
jakou má schránka velikost, pomůže to potom při hledání. 

Micro:  Většinou je to krabička od filmu, tuba od rozpustných tablet, apod. V těchto keších 
bývá pouze samotný logbook a tužka (obr. 7). Nic se do nich obvykle nevkládá, nic se 
neodnáší.  

     
Obr. 7. Dvě mikrokeše a jejich typický obsah 

Small: Malá schránka (obr. 8), například na svačinu. Má objem půl až jeden litr. Schránka 
Small se od typu Micro liší třeba tím, že se do ní už vejde mince - geocoin (viz dále) běžné 
velikosti.  

   
Obr. 8. Malé keše 

Regular: Objem je více než litr. Do této schránky se vejdou větší věci, než do předchozích. 

   
Obr. 9. Schránky standardní velikosti 
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Large: Skutečně velká schránka, např. kbelík (obr. 10). Může se sem vejít prakticky cokoliv 
(třeba i několik keší standardní velikosti). 

         Obr. 10. Velká keš 

 

 

6. Na cestě za keší 
 

Někdy je nejlepší jít podle šipky na GPS navigaci ukazující k danému místu. I když 
zbývá už jen pár metrů, je dobré se ještě spoléhat na přístroje. Když budete mít štěstí a dobrou 
GPS navigaci, keš bude v oblasti o průměru několika metrů. Často ale štěstí chybí nebo máte 
přístroj s ne moc dobrým zaměřením a pro dohledání zůstane prostor třeba 10 × 10 m nebo i 
větší. Potom nezbývá než kousek po kousku prozkoumat všechna místa, kde by se schránka 
mohla nacházet. 

 

Geocaching i bez GPS 
Geocaching lze nouzově provozovat i bez navigačního přístroje, ale je to mnohem 

méně pohodlné a k některým skrýším se tímto způsobem nelze dostat. Na místě musíte 
pročesat větší oblast, než kdybyste použili GPS, ale i za těchto podmínek můžete nějakou keš 
objevit. U pokladu ukrytého uprostřed lesa bude však hledání komplikované, takřka nemožné. 

 

Pozor na mudly 
Majitel keše ji silně maskuje, aby na ni nenarazil žádný mudla. V geocachingu jsou 

takto označováni všichni kolemjdoucí, kteří nejsou do této hry zasvěceni a nemají o 
schovaném pokladu ani ponětí.  

Keše je nutné před mudly pečlivě chránit a při vyzvedávání pokladu musíte být 
nanejvýš opatrní, abyste nevzbudili jejich pozornost. Důvodem této opatrnosti je ochrana 
schránek proti poškození, přemístění nebo odcizení. Kolemjdoucí mudlové ani v nejmenším 
nesmí tušit, že na místě, kam se zrovna dívají, je poklad. 
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Obr. 11. Mudlové naštěstí keš obvykle odhadnou jen na plastový sáček s odpadky.  

Geocacherů je čím dál víc, a riziko odcizení keše roste. Není ani výjimkou, když 
vlastník musí opravovat nebo obnovovat svoji keš několikrát do roka.  

 

Nejčastější úkryty 
Keš se ukrývá tak, aby nebyla vidět (obr. 12). V přírodě se dívejte do dutých pařezů, 

pod vystouplé kořeny stromů, do dutin v kmenech, pod keře a kameny. Někdy se hodí také 
zvednout hlavu. Ve městech jsou skrýše variabilnější, už proto, že se zde ukrývají hlavně 
malé objekty. Jako úkryt mohou posloužit také nejrůznější škvíry, využívá se magnet na 
přichycení keše třeba k dopravní značce nebo zábradlí, lepicí páska, a podobně. Při ukládání 
keší se ale nikdy nic neničí. Využívá se přirozených skrýší, které se nanejvýš utěsní kameny, 
listím nebo větvemi.  

                 

Obr. 12. Na první pohled nic zvláštního…    …stačí ale odkrýt jen pár kamenů a už je keš na světě 

Při hledání je dobré snažit se vžít do kůže autora keše a přemýšlet, kam by ji asi schoval. Tam 
hledejte nejdřív. Jakmile najdete pár desítek až stovek keší, dostaví se vám jakýsi „geosmysl“. 
Podíváte se, a hned vám bude jasné, kde je schována.  

Keše jsou tvořeny schránkami s pevným víkem, aby se do nich nedostala voda, zvířata 
nebo hmyz. Pro ochranu se ještě často balí do plastových sáčků. Ten vnější mívá často 
nevábně černou barvu. Toto je předmět, který by mudla nikdy nevzal do ruky, je ale pro 
geocachera cíl celé výpravy. 

Pokud jste keš našli, před samotným vyzvednutím je lepší se znovu podívat, jestli vás 
nesleduje někdo nepovolaný.  
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7. Obsah cache 
 
Nejdůležitější věc - logbook 

V keši najdete několik druhů předmětů. Ten nejdůležitější je tzv. logbook (obr. 13). Je 
to sešítek nebo papír s vytištěnými políčky, uložený často ještě v samostatném sáčku. Do 
logbooku se zapíše nález, datum a čas, přezdívka, někdy použitá GPS navigace a také 
poznámka. Do ní se většinou píší své dojmy a zážitky při hledání, jak bylo těžké nebo lehké 
keš najít. Autor keše je vždy rád, když mu ve své poznámce za jeho práci někdo poděkuje.  

      

Obr. 13. Logbooky mohou vypadat i takto 

V logbooku bývají také položky nazvané In (vložené) a Out (vyjmuté), případně se 
očekává, že je dopíšete sami. Uvádí se sem věc, kterou ze schránky vezmete, a věc, kterou na 
oplátku vložíte. Většinou jde o drobnosti, jako jsou nejrůznější figurky, autíčka, odznaky, ale 
někdy i CD nebo i hodnotnější věci.  

 

Co lze vložit a co ne 
Výměnné obchody jsou velmi oblíbené pro děti. V každém případě by se ale měla 

dodržovat zásada, že se do keše vkládají předměty stejné nebo vyšší hodnoty za věc, která 
byla vyjmuta, aby celková hodnota schránky zůstala zachována. Co nádob nikdy nevkládejte 
jídlo a další věci, které se mohou zkazit či lákat zvěř a hmyz. Zakázány jsou také léky, 
alkohol a nebezpečné předměty: nože, zbraně, náboje, zapalovače, zápalky aj.  

Z keše se samozřejmě nebere logbook, tužka nebo jiné psací potřeby, ani ořezávátko 
(nemělo by se potom čím psát do sešítku). 

Po zalogování (zapsání nálezu do logbooku) se keš pečlivě zavře, zabalí do 
ochranných sáčků a vloží zpět na původní místo. Musí se dobře zamaskovat, aby nebyla vidět, 
třeba i lépe, než jste ji sami našli. Opět ale platí důležité pravidlo: Pozor na mudly.  

 

 

8. Travel bugy a Geocoiny 
 

V keších lze někdy najít předměty, u kterých je na řetízku plechový štítek. Nebo se i 
objeví kovové mince s vyraženým kódem. Toto nejsou věci na výměnu. Jedná se o tzv. travel 
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bugy (obr. 14) nebo geocoiny (obr. 15). Tyto předměty nejsou určeny na výměnu. Slouží 
pouze k tomu, aby cestovaly po světě, ze skrýše do skrýše.  

Jako travel bug (cestující brouk) může sloužit libovolný předmět, ke kterému se 
připevní speciální identifikační štítek s vyraženým unikátním kódem. Geocoin je kovová 
mince, na které je opět idenfitikační kód. Tyto předměty nemůže mít geocacher doma déle 
než čtrnáct dnů.  

Cesta travel bugů a geocoinů se pečlivě sleduje. Když některý z těchto předmětů 
někdo vyzvedne z keše, na webové stránce geocachingu to musí zapsat. Je také vhodné přečíst 
si, kam chce travel bug nebo geocoin cestovat. Často není jejich cílem jen tak putovat z místa 
na místo. Některý chce objet svět, jiný má za cíl konkrétní zemi nebo místo. Jeho přání byste 
se měli snažit vyhovět. 

Zvláštním předmětem je tzv. GeoKret. Podobá se travel bugu. Cacheři přenášejí tyto 
objekty (někdy zvané GeoKrtci) z jedné keše do druhé a každý pohyb zapisují na internetu na 
určené stránce. Geokrtci nejsou na rozdíl od travelbugu či geocoinu logováni a sledováni na 
stránkách Geocachingu, ale na www.geokrety.org. Cesta každého GeoKrtka je zobrazována 
na mapě. GeoKrtek může být cokoli, ve většině případů je to malá figurka. 

 

                          

Obr. 14. Travel bug           Obr. 15. Geocoin             

  
 

Závěr 
 

Geocaching je velmi dobrá zábava pro všechny věkové kategorie. Je vhodná jak pro 
samotáře, tak pro skupinky hledačů, např. při rodinných výletech. Výhodou je, že pro keš 
vyrazíte, kdy chcete, kam chcete, sami si zvolíte dopravní prostředek, vyberete si svoji trasu. 
Když máte chuť, najdete jednu keš, jindy za den třeba několik. Můžete si vybrat, jestli chcete 
spíš rychlé městské skrýše, nebo dlouhé výlety do přírody. Někdy hledáte keš na místě, kam 
chcete jít, jindy zase místo podle toho, kolik tam je keší. Je na každém geocacherovi, jak si 
naplánuje svůj čas. Na výlet můžete také přibrat i svého geopsa nebo jiné geozvíře. 

Dnes si už můžete vybírat z více než 630 tisíci poklady v několika stovkách zemí 
světa. V České republice jich je více než deset tisíc a toto číslo neustále stoupá. Možná, že i 
díky této absolventské práci se řady geocacherů dále rozšíří. 
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Přílohy 
 
Příloha 1 – Listing tradiční keše (bez logů cacherů) 
 

Nadrz cache  
A  cache by Petr + Majda & Deborka       Hidden: 4/12/2008    
Size:  (Regular)      Difficulty:       Terrain:  (1 is easiest, 5 is hardest)  
 

N 50° 00.553 E 014° 26.245 [Other Conversions] 
 NE 5.8km from your home coordinates 

In Czech Republic 

 
 

 
Please note: To use the services of geocaching.com, you must agree to the terms 
and conditions in our disclaimer.  

 
Keš vás zavede k vodní nádrži v hezkém prostředí Kamýckého lesa. Přejeme hezkou 
procházku :-)  
 
 
Kamýcký lesopark, jak ho neznáte  
 
Podle statistik pražského magistrátu je celková rozloha městské zeleně v parcích a zahradách 
naší metropole okolo 2556 hektarů, přičemž plochy mimořádné důležitosti představují 221 
hektarů. Přesto se jedná o izolované ostrůvky zeleně. Vetší lesní celky se nacházejí až na 
hranicích Prahy. Kamýcký lesopark, kterému místní neřeknou jinak než „les Kamýk“, byl 
dříve součástí komplexního lesního celku a sestával především z dubů. Původně navazoval na 
blízkou Modřanskou rokli a na jižní straně přecházel do Píšovického údolí a lesa zvaného 
„Píšák“. Lesoparkem, který si mezi sebe dělí městské části Praha 4 a Praha 12, protéká 
Lhotecký potok, jehož údolí je chráněnou oblastí. Tu nejčastěji využívají pejskaři se svými 
čtyřnohými miláčky. Místní retenční nádrž se měla původně stát koupalištěm, ale nakonec 
slouží pouze k zadržování vody v době velkých dešťů. Psi se ale v něm koupají velmi rádi. 
Našlo tu domov i mnoho dalších zvířat, zejména ptactva. Ornitologové sem chodí 
fotografovat pěnkavovité, například vzácného dlaska tlustozobého. Kamýk je místem 
odpočinku a rekreace, můžete si tu zacvičit v nově instalované „tělocvičně v přírodě“, která se 
skládá ze 7 stanovišť s přírodovědnými tabulemi a tělocvičnými prvky. Vedlejší dvorek 
místní hájovny Lesu hlavního města Prahy obývá stádo mlsných koz spolu s drůbeží, takže je 
v neustálém obklopení nejmenšími diváky.  
 
Additional Hints ( Decrypt )   

 
 
 
 
 

Decryption Key 
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 
------------------------- 
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 
(letter above equals below, 
and vice versa) 
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Příloha 2 – Listing multi keše  
 

Karma from Barrels  
A  cache by gándhí       Hidden: 3/21/2004    
Size:  (Regular)      Difficulty:       Terrain:  (1 is easiest, 5 is hardest)  
 

N 49° 59.503 E 014° 20.811 [Other Conversions] 
 NW 1.6km from your home coordinates 

In Czech Republic 

 
Neuvěříš, že jsi ještě v Praze! Discredit that being even in Prague!  

Poblíž autobusové zastávky najdeš startovní místo se souřadnicemi: N: 49°59,503´ 
E:014°20,811´ 
Spočítej betonové sloupky (v jedné řadě na severní části mostu), dostaneš číslo AB. 
Postup na nové souřadnice: N: 49°59,CDE´ 
E:014°20,FGF´ 
Platí:C=A+B 
D=B 
E=A 
F=A+B+1 
G=B-1  

Dojdeš k ceduli s nápisem. Spočítej všechna jeho písmena. 
Dostaneš dvojmístné číslo. Sečti obě jeho číslice, dostaneš jednomístné číslo H. 
Cache se nalézá na souřadnicích N: 49°59,IJK´ 
E:014°20,ILM´ 
Platí:I=H 
J=H+2 
K=H-1 
L=H+3 
M=H-2 
Hodně štěstí! 

ENGLISH 

Around bus stops find startingplace with 
coordinate N: 49°59,503´ 
E:014°20,811´ 
Reckon concrete pillars (in one line on north site of bridge), catch it number AB. 
Go to new coordinate: N: 49°59,CDE´ 
E:014°20,FGF´ 

Reads:C=A+B 
D=B 
E=A 
F=A+B+1 
G=B-1 

Come to schedule with notice. Reckon all his letters. 
Catch it double figure number. Add up his digit. 
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Catch it single-place number H. 
Cache is on coordinate: N: 49°59,IJK´ 
E:014°20,ILM´ 

Reads:I=H 
J=H+2 
K=H-1 
L=H+3 
M=H-2 

Good Luck! 

Additional Hints ( Decrypt )   

uenan fxnyl fr fgebzrz   

 
 
Cache Logs 

 October 21 by hi.petr (156 found) 
16:40 Úvodní stage jsem navštívil už v nedeli, ale kvuli pricházejícímu soumraku a 
prijíždejícímu autobusu pokracování odložil na príhodnejší termín. A dnes v príjemném 
odpoledni vše dokoncil. Stálo to za to. Dík za krásné místo i za keš. 
In: mušle 
Out: kamínek, co ležel kousek od keše. 
[view this log on a separate page] 

 October 20 by StefaCzech (632 found) 
Kdyz uz byl takhle pekny podzimni den, tak jsem po praci vyrazil na tuhle prirodni kesku. 
Sice jsem doufal, ze mne cache protahne na protejsi kopec, ktery obdivuji ze silnice, ale 
ve finale jsem zklaman nebyl. Zaverecny stoupak hezky provetral moje plice a radotinsky 
les je chudsi o jednoho cizopasnika :o) 
Diky za peknou kesku.  

IN: - 
OUT: Kliste 
[view this log on a separate page] 

 October 12 by Braun_x (74 found) 
17:30 Pekna cache. Sice jsem se trochu zamotal dole mezi baraky (spatne jsem si precetl 
instrukce), ale pak uz to slo dobre. Dekuji. 
[view this log on a separate page] 

 October 8 by Benjo5 (1243 found) 
Nalezena cestou z blízké nové Ptací keše. Místo je to opravdu nevšední, dekuji za jeho 
ukázání. 
[view this log on a separate page] 

 

Decryption Key 
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 
------------------------- 
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 
(letter above equals below, 
and vice versa) 
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Příloha 3 – Listing mystery keše 
 

Doplnovacka sileneho vedce  
A  cache by *kokomo* & jornst       Hidden: 11/15/2008    
Size:  (Small)      Difficulty:       Terrain:  (1 is easiest, 5 is hardest)  
 

N 49° 58.387 E 014° 23.587 [Other Conversions] 
 SE 2.3km from your home coordinates 

In Czech Republic 

Před pár dny, když jsem přebíral poštu, objevil jsem mezi spoustou složenek a výpisu z bank 
konečně i jeden zajímavě vypadající dopis. Dopis samotný nestál moc za řeč, ale co 
obsahoval, bylo nadmíru zajímavé. Autorem dopisu byl asi nějaký šílený vědec. Musel být 
šílený, protože adresa na dopise byla naprosto zmatená, dodnes vůbec nechápu, že dopis 
dorazil až do mé schránky. Protože nevím, komu ten dopis předat, raději ho vystavím na 
webu. Možná to někomu z vás něco řekne. Jen si dejte pozor na formát souřadnic. 
     P.S. Stále mi vrtá hlavou, v jakém oboru ten vědec pracoval...  
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!!! POZOR !!! 

V místě finálky se pohybujte s respektem k přírodě. Je to hezké místo, tak si ho 
užijte, neničte jej a ani jeho okolí. Nerýpejte do země, úkryt bez problému 
poznáte. Raději použijte hint. Obtížnost terénu neberte na lehkou váhu, v 
případě mokra, bláta nebo sněhu moc prosíme odlov odložte na příznivější 
dobu! Po odlovu finálky doporučujeme popojít několik málo desítek metrů 

západně, odkryje se vám pěkný výhled. 

 
Do logu nepřikládejte žádné fotky, které by mohly prozradit umístění finálky. Také 
nenapovídejte jak na finální souřadnice. Museli bychom vám pak logy mazat, a to 
bychom dělali vážně neradi. 
 
Additional Hints ( Decrypt )   

i xberarpu zegir obebivpr   

 
 
 
Cache Logs 

 December 26 by rychle.krychle (67 found) 
12:15 spolecny odlov s tymem mag&kuo na miste pro nas jinak neznamem a odlehlem. 
diky jim za pomoc. TFTC. TNLN. 
[view this log on a separate page] 

 December 26 by mag&kuo (135 found) 
nekolikrát jsme již byli v okolí, ale pro krabicku jsme se dostali až dnes. Namrzlé listí 
trochu klouzalo, jinak pohodový skoro drive-in. Dík za peknou keš. In: skrítek Out: nic 
[view this log on a separate page] 

 December 13 by jarlok (2059 found) 
Myslim, ze misto jsem nasel (mam fotky), ale cache ne, nikde nebyla 
[view this log on a separate page] 

 December 13 by krtecci (885 found) 
Docela to jde... tak krizovky mam rad a ten obor ve kterem sileny vedec pracoval vubec, 
ale uz jsem si na nej "zvyknul". Koukam dalsi dvojita sifra... no nazdar Nastesti jsem 
byl schopny ji vyresit, takze za kesku muzu podekovat (narozdil od te blaznive 
pozvanky do HB, brrr) TNLN 
[view this log on a separate page] 

 December 13 by BarbieTeam (2850 found) 
Opravdu šílená doplnovacka, ale poslední dobou jsme si už na jistou míru šílenosti zvykli. 
Nalezeno bez problému, díky! 
[view this log on a separate page] 

Decryption Key 
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 
------------------------- 
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 
(letter above equals below, 
and vice versa) 
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Příloha 4 – Postup luštění mystery keše 
 
 Nejprve je nutné vyřešit předloženou doplňovačku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak lze přečíst tajenku: 
 
POKLAD HLEDEJ TADY 
IN° CE‘ GE.NI“ SI° CR‘ NI.SN“ 
 

První řádek tajenky je jasný, ale druhý nevypadá příliš srozumitelně. Je však zřejmé, 
že musí obsahovat zeměpisné souřadnice ve tvaru: stupně-minuty-vteřiny severní zeměpisné 
šířky a stupně-minuty-vteřiny východní zeměpisné délky. Jinými slovy, z písmen ve druhém 
řádku tajenky je třeba vyluštit číslice odpovídající zeměpisným souřadnicím. 

Po chvíli přemýšlení (někdy kratší, jindy delší) je možné si všimnout, že písmena 
v druhém řádku tajenky připomínají značky chemických prvků: IN – indium, CE – cer, GE - 
germanium, NI – nikl, SI – křemík, CR – chrom, SN – cín. (Šílený vědec tedy pracoval 
v oboru chemie.) Pak už stačí za značky chemických prvků dosadit jejich protonová čísla a 
souřadnice jsou vyluštěné: 

 
49° 58‘ 32.28“  14° 24‘ 28.50“ 
 

Pro zadání souřadnic do přístroje GPS je ještě třeba místo úhlových vteřin použít 
minuty vyjádřené desetinným číslem. Po přepočtu tedy: 
 
49° 58.538‘  14° 24.475‘ 
 
 Nápověda (Additional Hints) se rozšifruje tak, že se v dešifrovací tabulce nahradí 
písmena v horní řádce písmeny v řádce dolní a naopak. V tomto případě nápověda zní:  
 
v korenech mrtve borovice 
 
 Tím je upřesněno místo, kde je třeba hledat. 

    B                  T                         S                   P 

T  A       K   P   E   D  P   T   R   O  V   Č        Ř  M                       

O R   A  O   R   N  O  O  R   O   B  E   E   K   E  L                                   

P  O   K  L   A  D   H  L   E   D  E   J    T  A   D  Y                                      

I   N   C  E   G  E   N   I    S   I    C  R   N   I   S   N                             

V  E   E  G   U  N  A   C   K  Č   T  A   Í    N  E   Á                                  

O  T        A  E   C  T   E    A  E   V  T   K       D   Ř                             

    A                   E                        Í                    A    


