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2022 S růstem popularity a dostupnosti geocachingu roste počet hráčů i keší. Momentálně hraje tuto hru pře 
šest milionů hráčů a mají možnost nalézt přes tři miliony keší ve 191 zemích světa, na všech kontinentech 
včetně Antarktidy. Jediná země, kde byste marně hledali keš, je Severní Korea. Mezi nejnavštěvovanější patří 
například keš na Karlově mostě v Praze nebo na břehu Mrtvého moře v Jordánsku s nadmořskou výškou -427 
metrů. Jeden čas byla dokonce i na vesmírné stanici ISS a momentálně je cestovatelský trackovací předmět na 
vozítku na planetě Mars. V ČR je přes 100 tisíc keší z nichž je více než 60 tisíc aktivních.

Geocaching
  Otty Š.

Co je to Cache
Je to voděvzdorná, většinou plastová 
schránka, kanystr, apod. Ofi ciálně má pět 
velikostí – mikro, malá, střední, velká a bez 
udání velikosti other. Zakladatel cache (owner 
– majitel) po jejím umístění a zaměření 
předá zeměpisné souřadnice na internetový 
server geocaching.com. Tady jí schvaluje 
a publikuje reviewer (dobrovolník, který má 
na starost publikování keší ve stanoveném 
území). Umístění keše musí dodržovat 
veškeré místní zákony, na soukromém 
majetku vyžadují souhlas majitele objektu. 
Dle regionálních pravidel v Česku se nesmějí 
zakládat na hřbitovech, dětských hřištích, 
v okolí památných stromů, nesmějí být 
zakopané hluboko pod zemí, ve vojenských 
prostorech atd. Cache musí být od sebe 
vzdálené minimálně 0,1 míle, což je 161 
metrů. Bývá zvykem umísťovat do cache také 
nějaké předměty na výměnu. Poslední dobou 
jsou populární hračky z kinder vajíček, který 
hráči nazývají kinderšrot. Nálezce cache si 
smí takový předmět vzít, ale musí místo něj 
vložit něco vlastního (jiný předmět) pro další 
účastníky hry, o stejné nebo vyšší hodnotě.

Co je to Geocaching
Geocaching je mezinárodní hra na pomezí sportu a turistiky. Hráč je označován slovem 
geocacher nebo kačer, který zná zeměpisné souřadnice a pomocí GPS navigace nebo chytrého 
telefonu hledá skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš). Po objevení cache 
se hráč zapíše se do logbooku (deníku), které může být klasicky propisovačkou nebo svým 
osobním razítkem. Po případné výměně obsahu cache ji nálezce opět uschová a zamaskuje. 
Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím 
zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listingu) jsou pak uvedeny 
informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. 

2000 Americký prezident Bill Clinton oznámil 
1. května odstranění umělé odchylky, 
přidávané do signálu GPS. 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.

2000 Den poté – 3. května, co publikoval poznámku o možné 
celosvětové hře, založil Dave Ulmer historicky první 
kešku. Nesla název Stash #1. Dnes tam již originální keš 
není, nicméně na stejné místo Groundspeak – provozovatel 
serveru Geocaching.com umístil plaketu, takže jestli někdy 
budete mít cestu do Oregonu, můžete si zkusit odlovit to, co 
bývávala úplně první keška na světě. A jak tato keš vypadala? 
Dave použil plastový kýbl, který následně zakopal do země 
a do kterého dal spoustu předmětů k výměně. Konkrétně to 
byla kniha od R. Perota, kazeťák, videokazeta George of the Jungle, čtyři dolary, 2x CD ROM Delorme, 
prak, Delorme Topo USA Software a konzerva fazolí, ze které se stal Travel Bug a která se stala 
nejznámější, nejfotografovanější a nejzcestovalejší konzervou fazolí na světě. 

2000 6. Května Mike Teague nachází Davovu keš a sdílí své zážitky online. Tři 
dny poté už Mike Teague shromažďuje souřadnice keší na své stránce. Již 12. května 

toho samého roku je první keš ukrytá mimo USA na Novém Zélandu. 
Začátkem září 2020 v americkém městě Seattle vzniká společnost Groundspeak  
a Jeremy Irish představuje novou stránku geocaching.com se 75 poklady. Na 
světadílu Evropa se první keš objevila 3. června 2000 v Irsku nedaleko Dublinu 
a na kontinentě ve Švédsku 14. Června 2000. První, a dokonce i dodnes 

zachovaná, keš v Česku byla založena dne 1. 6. 2001 trojicí Američanů 
(Kenneth, McKena a Ethan). Nazývá se Tex-Czech a je umístěna v přírodní rezervaci 

u Štamberku. Původně byla tvořena jen igelitovou taškou, která byla až po několika 
letech vyměněna za pevnou krabici. 
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Geocaching vznikl v USA dne 
2. května 2000, tedy ještě ten 
samý den, kdy byla odstraněna 
odchylka v signálu GPS. V praxi 

to znamenalo, že turista před 
tímto datem hledanou stodolu v lese 

minul řádově o stovky metrů, ale vojenský letou ji 
zasáhl s přesností dvou až tří metrů. Ofi ciální název 
a podobu si Geocaching získal až měsíc po jeho 
zrození na návrh Matta Stuma. Předtím se však 
tato oblíbená hra nazývala Stash Game a geocache, 
neboli kešky nesly název Stash.


