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Než skončila pětadvacetiletá Marti-
na Hánová na vozíku, byl pro ni sport 
přirozenou součástí života. Hrála soft-
bal a jezdila na kole. „Život s handi-
capem rozhodně nekončí, jen je prostě 
jiný,“ říká. „Nechtěli jsme se s přáteli 
vzdát pohybu a napadlo nás, že zku-
síme geocaching – turistickou hru,        
u které člověk zapojí jak tělo, tak            
i mozek a pozná nová místa.“ 

Jejich tým z Plzně vymyslel projekt 
bezbariérových výletů a přizval ke spo-
lupráci občanské sdružení Lucky koleč-
ka. „Nejdřív jsme si vyhledali bezbarié-
rové kešky – poklady na webu Geo-
caching.cz. Několik jich je doslova pár 
metrů od našeho domova, ani jsme netuši-
li, co máme v okolí. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti o historii starého pivovaru, 
nebo jsme objevili prastarou borovici,“ 
dodává Martina s tím, že bezbariérové 
akce mohou pořádat díky podpoře z pro-
gramu Think Big od Nadace Telefónica. 

Každá keška je zajímavá 
Pokud se v Plzni vytvoří skupina vo-

zíčkářů a asistentů, kteří budou každý 
měsíc vyrážet na „lov“, bude to prý pará-
da. „Zatím se chceme soustředit na okolí 
Plzně, ale možná se brzy naše výlety 
objeví i jinde. Už máme nabídku, aby-
chom je zorganizovali na druhém konci 
republiky. Jsme moc rádi, že se nápad 
ujal,“ uvádí Martina. 

Podobně nadšený je i třiatřicetiletý 
Václav Augusta, který si ještě jako 
„choďák“ vyzkoušel geocaching se svojí 
sestrou Hanou. „Tehdy jsme jezdili hodně 
po republice, ale teď vybíráme podle 
toho, jestli jsou keše bezbariérové,“ vy-
světluje Václav Augusta s tím, že jinak 
příliš mnoho zajímavých činností pro 

vozíčkáře v Plzni není. „Každá keška je 
něčím pozoruhodná. Jednou je na místě 
spjatém s mimořádným stromem, jindy 
třeba na vyhlídce,“ dodává. 

„Našim přáním je inspirovat další lidi 
s handicapem, kteří budou vyrážet do 
přírody s GPSkou a nadšením,“ uzavřela 
Martina Hánová. 

Princip 
Geocaching je velmi zajímavou spor-

tovně-turistickou hrou. Spočívá v aplikaci 
navigačního systému GPS při hledání 
skryté schránky nazývané cache (v češti-
ně psáno i keš), o níž jsou známy její 
zeměpisné souřadnice (v systému WGS 
84). Při hledání se používají turistické 
přijímače GPS. Člověk zabývající se 
geocachingem bývá označován slovem 
geocacher, česky též geokačer nebo 
kačer. Po objevení cache, zapsání se do 
logbooku a případné výměně obsahu ji 
nálezce opět uschová a zamaskuje. 

Jednou ze základních myšlenek geo-
cachingu je umisťování keší na místech, 
která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou 
turisticky navštěvovaná. V popisu cache 
(listing) jsou pak uvedeny informace         
o místě s jeho zvláštnostmi. V některých 
případech je nevšedním právě úkol, který 
je s nalezením cache spojen. 

Zajímavá data 
Geocaching vznikl v USA bezpro-

středně poté, co rozhodnutí amerického 
prezidenta Clintona odstranilo 1. května 
2000 umělou odchylku, přidávanou do 
signálu GPS, a zlepšilo tak přesnost navi-
gačního systému pro běžné civilní uživa-
tele na pouhých několik metrů. 

K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na 
celém světě přes 171 000 skrýší pro geo-
caching, z toho zhruba 700 v Česku.        
O necelé tři roky později, v březnu 2008, 
bylo na světě registrováno přes půl milio-
nu míst, z toho 6 600 v Česku (o rok poz-
ději dvojnásobek). Podle statistik serveru 
geocaching.com najde alespoň jednu keš 
za týden v průměru kolem 50 tisíc lidí.         
V červenci 2012 dosáhl počet keší na 
celém světě 1,5 milionu. 

Hlavním serverem české komunity 
geocacherů je Geocaching.cz. Je na něm      
i diskusní fórum českých geocacherů         
s různými tématy nebo mnoho dalších 
informací o zajímavých programech, we-
bech, chystaných setkáních apod. Jsou 
tam mapy všech keší na českém území. 

Existuje také Česká asociace geoca-
chingu (http://www.cageo.cz/), jejímž 
cílem je zlepšit úroveň geocachingu 
v České republice. 

Postřehy vozíčkáře  
„Před časem jsem měl nehodu na mo-

tocyklu, která mi obrátila život vzhůru 
nohama. Po půl roce jsem se posadil         
z postele na ortopedický vozík a zdálo se 
mi, že lítám. Brzy jsem ale procitl a zjis-
til, jak je život vozíčkáře obtížný. Když 
jsem chtěl pokračovat ve svém oblíbeném 
geocachingu, objevila se obrovská pro-
past. Podíváte-li se na přefiltrovanou GC 
mapu „jedničkových“ keší, zjistíte, že 
vám zbylo opravdu jen málo co hledat.      
I moje kešky jsou v tomto ohledu pro 
vozíčkáře nedostupné. Proto jsem se roz-
hodl tímto způsobem apelovat na geoca-
chingovou komunitu. Prosím všechny, 
aby při zakládání keší na nás nezapomína-
li – díky!  

Kolikrát se mi už stalo, že jsem měl 
kešku takřka na dosah ruky, ale prostě 
jsem na ni nedosáhl. V jiných případech, 
než je geocaching, bych poprosil ko-
lemjdoucí o pomoc, ale tady to nelze. 
Přitom kolikrát by stačilo keš posunout     
o pár schodů níž nebo o metr blíž…“ 

Jiří Muladi 

Vozíčkáři v Plzni si mohou vyzkoušet 
geocaching – hledání pokladů pomocí 
GPS navigace        Foto: Ladislav Němec

GEOCACHING: Zapojení těla, mysli a zvláštního místa 
dává pozoruhodný prožitek 
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