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Některé „kešky“ je snadné nalézt,
Geocaching je ideální hra pro ty, kteří
neradi bezcílně bloumají po lesích, parcích či ulicemi měst, popisuje stále populárnější „hledání pokladů“ Pavel Gregárek, který tzv. kešky nejen hledá, ale také
sám připravuje.

dělá pro zážitky, pro poznání, posunutí osobních
hranic, jiný to děla pro statistiky, jiný to dělá pro
body.
Nás na této hře baví, že nás vytáhne ven do přírody, kde si vyčistíme hlavu od všedních starostí,
navštívíme krásná místa, o kterých nemáme ani
tušení a na která bychom asi jinak nepřišli, a to
mohou být třeba i kousek od domova.

 זVeronika Dawidowicz

Řekněte prosím nezasvěceným čtenářům, co
jsou to vlastně „kešky“ neboli geocaching?
Geocaching je hra, která kombinuje turistiku
spolu s dobrodružným hledáním pokladů, ukrytých všude kolem nás pomocí zeměpisných souřadnic. Poklady představují schránky, tzv. keše,
které umisťují jiní hráči této hry.
Co bývá obsahem těchto skrýší?
Zpravidla notýsek pro zapisování návštěv
(logbook) a tužka. Při nálezu keše se na místě nálezu zapíšete do notýsku, aby měl „owner“
(zakladatel keše - pozn. redakce) kontrolu, že jste
byla na místě nálezu, a doma u počítače na svém
profilu na oficiálních stránkách www.geocaching.
com se pak zalogujete elektronicky.
Jak jste se vy sám k této aktivitě dostal?
O geocachingu jsem se dočetl někdy na podzim
2008, když jsem hledal informace o turistických
navigacích.
Plánovali jsme s dětmi cykloturistiku na následující rok a hledal jsem něco na navigaci, abych
nemusel s sebou tahat papírové mapy.
Přitom jsem zjistil, že pár krabiček je umístěno
kousek od našeho domova, ale i v místech našich
častých výletů, no a tak jsme to vyzkoušeli.
Z počátku zatím jen s pomocí papírové mapy a
busoly, ale co je hlavní, hra se se nám zalíbila. Na

I vy sám jste prý autorem několika kešek.
Kde berete inspiraci?
S geokolegou Jardou „Slíďákem“ jsme uspořádali
pro kačery (slangové označení člověka, zabývajícího se hrou geocaching-pozn. redakce) sérii eventů (setkání) od historie Jihlavy po současnost, za
velké účasti kačerů z blízka i daleka. Některé jsme
museli pro velký zájem lidí opakovat, ať už se jednalo o podzemí, nebo prohlídky historických částí
Jihlavy.

Ilustrační foto
Vánoce 2008 jsme si udělali radost a zakoupili pořádnou turistickou GPSku Oregon 300 a vše
mohlo naplno začít.
Geocaching nás hodně chytil, a tak každou volnou chvilku trávíme venku s navigací v ruce, ať
pěšky nebo na kole.
Co vás na hledání kešek baví?
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je
umísťování keší na zajímavá místa, kam bychom
se třeba ani nepodívali, a mít radost z nalezeného
pokladu.
Každý si v geocachingu najde to své. Někdo to

Jak založit svou první keš?
Nemá cenu hned zakládat svoji první kešku
(cache), pokud odlovíte několik krabiček. Je dobré nejdříve nasbírat dostatek zkušeností hledáním
jiných keší.
Kolik je dostatek?
Minimálně několik desítek, nejlépe pár set, a
pokud možno v různých oblastech, různých ročních obdobích a co nejrůznorodější.
Jednodenní absolvování stokusového power
trailu (série keší, většinou u cesty) z vás zkušeného experta na kešky taky neudělá, přestože počet
nálezů rychle naskakuje. Je dobré, když chci
založit svou první kešku, vyhledat pomoc místního zkušeného kačera, který má už s tvorbou zkušenosti, a s ním se o tom poradit.

