
Príručka pre začiatočníkov



Začni si užívať svet novým spôsobom ako skutočný
lovec pokladov, a to zadarmo! Stačí ti len GPS
alebo smartfón, aby si mohol nájsť šikovne ukryté
schránky, nazývané kešky. Práve teraz je po celom
svete ukrytých viac ako 3 milióny aktívnych kešiek.
Všetky nájdeš na stránke Geocaching.com  
a taktiež cez oficiálnu apku Geocaching   
pre smartfóny. 

Je veľmi jednoduché stať sa jedným  
z miliónov geokešerov. Stačí, ak si stiahneš
oficiálnu apku Geocaching    alebo si vytvoríš účet
na stránke Geocaching.com. Tam nájdeš všetky
kešky nachádzajúce sa v tvojom okolí.  

Zaži dobrodružstvo s Geocachingom! 

® 

® 



Každá stránka kešky (listing) obsahuje popis,
nápovede, fotky a logy kešerov, ktorí ju už našli.
Odporúčame ti pozrieť si posledné logy a zistiť, či bola
keška naposledy nájdená v poriadku. 

Priprav sa na svoju prvú kešku. 

Ako prvú ti odporúčame nájsť takú kešku,  
ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:  
Typ: Tradičná, Náročnosť: 1 (jednoduchá), 
Terén: 1-1,5* (rovina), Veľkosť: bežná  
alebo veľká, Favoritné body: 1 a viac (obľúbená). 

Všetci sme si tým prešli. Krásne na geocachingu je,  
že je ľahké sa ho naučiť a ešte ľahšie si ho užívať.  
Kešky sa líšia typom, náročnosťou, terénom  
aj veľkosťou a môžu dostávať favoritné body.  



Ako nájsť prvú kešku? 
 
GPS súradnice uverejnené na stránke
Geocaching.com ťa dovedú do vzdialenosti  
až tri metre od kešky.  
 
Akonáhle si takto blízko, je čas odložiť GPS  
alebo smartfón a začať hľadať skrýšu.  
 
Kešky bývajú ukryté veľmi vynaliezavo. 
Môžu vyzerať napríklad ako kameň  
alebo ako konár, prípadne môžu byť ukryté  
v dutom pni. Veľa šťastia! 



V keške sa nachádza papierový zošitok
(logbook), kde nájdeš zapísaných všetkých
kešerov, ktorí ju našli pred tebou. Zapíš sa
doň svojou prezývkou, pod ktorou si sa
zaregistroval na stránke Geocaching.com.
Napíš aj dátum. Ak je tam dostatok miesta,
môžeš napísať aj krátku poznámku o tom,
ako sa ti keška páčila. 

1. Zapíš sa do logbooku. 

Gratulujeme k prvému nálezu! 

Teraz, keď si našiel svoju prvú kešku, je čas
urobiť nasledovné: 



2. Vymieňaj férovo. 
 
Mnoho stredne veľkých a veľkých kešiek
obsahuje okrem logbooku aj rôzne predmety.
Zanechali ich tu kešeri,  
ktorí kešku navštívili pred tebou.  
 
Nemusíš si vziať nič, ale ak sa rozhodneš
niečo si zobrať, vlož do kešky niečo iné  
v rovnakej alebo väčšej hodnote. 



Ak sa rozhodneš tento predmet vziať so
sebou, zaloguj ho na jeho stránke cez web
alebo apku a premiestni ho do ďalšej kešky. 

Niektoré kešky obsahujú aj trekovacie
predmety. Sú to napríklad geocoiny alebo
travelbugy. Spoznáš ich podľa jedinečného
kódu a textu „Track at Geocaching.com“. 

Pomocou tohto kódu nájdeš na stránke
Geocaching.com stránku tohto predmetu. 
Tam je popísaná jeho misia. 

3. Objav trekovacie predmety. 

Viac sa dozvieš na Geocaching.com/track. 



Uzavri kešku a vráť ju na miesto, kde si ju
našiel. Uisti sa, že si ju zamaskoval tak,  
ako bola, keď si ju našiel, napríklad zakrytú
konármi, lístím, machom, kameňmi atď.
Nepremiestňuj kešku na iné miesto, ani ju
nenechávaj nezamaskovanú, len tak si jej
nájdenie užije ďalší kešer rovnako ako ty.  

4. Vráť kešku na jej pôvodné miesto.  

5. Podeľ sa so svojím dobrodružstvom. 

Zaloguj svoj nález na stránke
Geocaching.com alebo cez apku. Môžeš
napísať svoj zážitok, nahrať fotky a patrí sa
aj poďakovať kešerovi, ktorý kešku ukryl. 



Pokročilý Geocaching. 
 
Geocaching nekončí pri tradičných keškách.
Akonáhle zdokonalíš svoje schopnosti,
objavíš viac typov kešiek, ako sú napríklad
multikešky alebo mysterky. Ak máš chuť  
na ozajstné dobrodružstvo, vyhľadaj si  
kešky s náročnosťou 5, terénom 5 alebo
mestské mikrokešky.  
 
Viac zistíš na stránke Geocaching.com.  
 
Uvidíš, kam ťa tvoje dobrodružstvá zavedú. 
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Ďalšie informácie o geocachingu získate  
na stránke občianskeho združenia slovenských
geocacherov https://oz.geo.guru. 

O geocachingu na Slovensku aj vo svete 
sa dočítate v slovenskom časopise  
https://publish.geo.guru.

Na kus reči s geocachermi sa môžete  
zastaviť v bratislavskej geocachingovej
kaviarni https://cafe.geo.guru.

Všetky potreby pre geocacherov nájdete 
v internetovej predajni https://shop.geo.guru.


