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Vývoj krajiny v obrazech 2. Krajinná identita a geocaching 

Shrnutí 

Cílem úlohy je seznámit studenty s krajinou jejich regionu, města a blízkého okolí školy. Úloha je 

vhodná jako doplňková náplň školního výletu či přírodovědně / zeměpisně orientované exkurze do 

okolí školy. Úloha zahrnuje jednak část přípravnou (zjišťování informací), jednak část exkurzní 

(návštěva předem vytipovaného místa). Prvkem, který úlohu studentům oživí, je zapojení se do 

celosvětové hry geocaching, která je zaměřena na orientaci ve volném terénu podle GPS. Principem 

této hry je hledání krabiček uložených většinou na historicky, kulturně či přírodně zajímavých 

místech. 

Cílová skupina 

Střední škola, ca 25 studentů 

Časová náročnost 

0,5 vyučovací hodiny příprava a ca 2 hodiny vlastní náplň během školního výletu (záleží na tom, jak 

důkladnou přípravu studenti provedou, v případě zájmu lze hru libovolně nastavit a doplnit o další 

lokality): v 1. části seznámení s tématikou a podrobné zadání domácího úkolu (příprava a vyhledání 

zajímavých lokalit s uloženými krabičkami), ve 2. části vlastní hledání krabiček a seznámení se se 

zajímavostmi, diskuse. Vzhledem k množství krabiček, které se nacházejí prakticky všude, lze úlohu 

modifikovat i pro blízké okolí školy či město, kde se škola nachází (úlohu lze zkrátit na jednu 

vyučovací hodinu v bezprostředním okolí školy). 

Prostorové požadavky 

Přípravu lze provést v běžné třídě vybavené počítačem s internetem, vlastní náplň je pak určena pro 

venkovní prostředí, místo kam směřuje školní výlet, či v případě modifikace blízké okolí školy či 

město, kde se škola nachází. 

Klíčové otázky 

 Co je to souřadnicový systém a jak se s ním pracuje? 

 Co je to GPS a jak přibližně funguje?  

 Proč je užitečná dovednost umět určit svoji polohu, případně najít cizí polohu? 

 Jaké historické, kulturní či přírodní zajímavosti, o kterých jste dosud nevěděli, se nacházejí 

v okolí vašeho bydliště, školy, města, v místě školního výletu? 
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Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se naučí vyhledávat informační zdroje o zajímavých objektech v okolí svého bydliště 

na internetu, naučí se pracovat s prostorově přesně definovanými informacemi.  

 Studenti se naučí určit přesně svou polohu pomocí přístroje GPS (modul GPS dnes obsahuje 

už většina chytrých telefonů), naučí se orientaci v terénu, odhad směru a vzdálenosti. 

 Studenti se seznámí s historickými, kulturními a přírodními zajímavostmi v okolí svého 

působiště, a to formou hry pro dospělé. 

 

Návaznost na RVP 

Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Obor biologie (tématika ekologie a životní prostředí) 

Geografie - přírodní prostředí, regiony a geografické informace a terénní vyučování 

Materiál 

Počítač s připojením na internet, velká obrazovka či plátno s projekcí. Krabičky si můžete kromě 

domovského portálu prohlížet také pomocí aplikace www.geokuk.cz, která má tu výhodu, že 

poskytuje podstatně podrobnější mapu a náhled leteckého snímku, než domovská aplikace. Přitom 

instalace a nahrání vybraných krabiček není nikterak složité. Rychlý přehled krabiček ve vašem okolí 

můžete velmi rychle nahlédnout zde: http://www.cachemapa.unas.cz/Geo%20mapka.php a 

kliknutím na mapě se dostanete přímo k výpisu krabiček.  

Přístroj GPS: kromě specializovaných turistických přístrojů, které zpravidla obsahují i nějakou 

turistickou mapu či cyklomapu, lze použít automobilovou navigaci či mobilní telefon s GPS modulem, 

podmínkou je pouze to, aby přístroje zobrazovaly zeměpisné souřadnice v některém ze standardních 

formátů. Pokud přístroj GPS nevlastníte, popř. si chcete hru zpestřit, použijte tento postup 

http://www.poklady.com/geocaching-bez-gps. 

Podrobné pokyny 

Celosvětová hra Geocaching má web portál na adrese http://www.geocaching.com/ a český 

doplňkový informační a diskusní portál na adrese http://www.geocaching.cz. Hra je podrobně 

popsána na adrese http://wiki.geocaching.cz/wiki/Co_a_jak_v_geocachingu a některé další postupy 

jsou uvedeny na wiki http://wiki.geocaching.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana. Zde jsou také dostupné 

veškeré aktuální údaje a statistiky o této hře, doporučuji si projít před vlastním výkladem a 

seznámením studentů s hrou zejména odkazy Průvodce začátečníka, Co a jak v geocachingu, Etika. 

Vzhledem k tomu, že cílem této úlohy není hra jako taková, ale spíše seznámení se se zajímavostmi 

svého okolí formou hry, nebudeme se zatím pouštět do herních detailů. Vzhledem k tomu, že v ČR je 

zaregistrováno ca 37 tisíc krabiček a hru aktivně 

http://www.geokuk.cz/
http://www.cachemapa.unas.cz/Geo%20mapka.php
http://www.poklady.com/geocaching-bez-gps
http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.cz/
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Co_a_jak_v_geocachingu
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
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hraje ca 10 tisíc hráčů (registrovaných hráčů je přes 30 tisíc, ale téměř polovina hráčů skončí na první 

desítce krabiček a přes 50 krabiček nasbírá jen čtvrtina zaregistrovaných účastníků, čísla k VII/2012), 

je velmi pravděpodobné, že najdete mezi svými studenty či kolegy někoho, kdo je s hrou již 

obeznámen, a pomůže Vám ji připravit pro ostatní. Zde je třeba si uvědomit, že hru hrají „zasvěcení“, 

zatímco ti ostatní jsou „mudlové“, proto doporučuji první dotaz / kontakt pomocí nějaké skryté 

otázky, např. můžete prozkoušet formát zápisu zeměpisných souřadnic, a ti co budou reagovat 

zasvěceně, pravděpodobně hrají. Nebo položte otázku „kdo ví, co znamená kód GC1MXFT“ (jedná se 

o jedinečný kód krabičky, který lze pochopitelně okamžitě vygooglit, ale formu zápisu v tomto 

formátu znají jen ti, co hrají). 

1) Cílem této úlohy není získat nové hráče, ale seznámit se s poněkud netradičním informačním 

zdrojem o krajině. Seznamte studenty s rámcovou historií hry Geocaching, zejména 

zdůrazněte, že se jedná o hru globální, kterou odstartovalo uvolnění dat GPS pro civilní 

sektor a odstranění umělé odchylky v květnu roku 2000. Stručná historie hry je na adrese 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Historie. 

2) Rychlý přehled krabiček ve vašem okolí můžete velmi rychle nahlédnout zde: 

http://www.cachemapa.unas.cz/Geo%20mapka.php a kliknutím na mapě se dostanete přímo 

k výpisu krabiček. Z web domény www.geocaching.com se dostanete na krabičky v okolí 

vašeho města přes menu Hrát / Najít a založit keš (Play / Hide and seek cach). Do Adresy 

zadejte město a vzhledem k vysoké hustotě krabiček v ČR doporučuji omezit hledání do 

vzdálenosti 10 mil. Objeví se vám seznam krabiček v okolí, přes který se dostanete ke 

konkrétním místům a jejich popisům (tzv. listing). Zde pak záleží už na osobních preferencích 

výběru zajímavostí (viz dále).  

3) Registrace: podrobné informace, jako jsou souřadnice krabičky a mapa, se objeví pouze 

zaregistrovaným účastníkům. Pokud nenajdete mezi svými studenty pomocníka, můžete se 

zaregistrovat sami (je to zdarma, a kdo ví, třeba vás hra začne po prvních úspěších také 

bavit).  

4) Souřadnice se standardně zapisují ve formátu N ss.mm.ttt a E ss.mm.ttt, kde poslední 

trojčíslí je počet tisícin minuty (s = stupně, m = minuty, N = severní šířka a E = východní délka, 

všimněte si, že v souřadnicích se běžně používá desetinná tečka). Je dobré umět tyto formáty 

přepočítat (zejména tisíciny minut na vteřiny, tedy ttt na vv.d), protože ne všechny GPS 

přístroje umožňují jejich snadné přepnutí. Výpočet je velmi jednoduchý, stačí si uvědomit, že 

60 vteřin je rozděleno na tisíciny, tedy 1 vteřina je přibližně 16,7 tisícin, tedy ttt = 

vv.d*100/6. Naopak tisíciny přepočteme na vteřiny vynásobením 0,06. Tedy vv.d = ttt*0,06. 

Ještě se někdy používá převod minut a vteřin na stupně, resp. jejich desetinný formát. Nic na 

tom není, pokud si uvědomíme, že jeden stupeň je 60 minut. Výpočet pak vypadá následovně 

dddddd = mm.ttt/60 a opačným směrem mm.ttt = dddddd*60 (hodnota ve stupních 

pochopitelně zůstává stejná; ti zvídavější si mohou ještě vyzkoušet převody s minutami a 

vteřinami, tam je třeba počítat tak, že jedna vteřina je 1/3600 stupně  ).   

Příklad: východiště velmi pěkné naučné stezky na okraji Českých Budějovic leží na 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Historie
http://www.cachemapa.unas.cz/Geo%20mapka.php
http://www.geocaching.com/
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souřadnicích N 49° 00.092 E 014° 26.400. Někde na její trase je uložena krabička, ke které je 

třeba se podle výpisu (listing) dopočítat. Souřadnice si můžete zkopírovat a vložit do 

vyhledávače http://www.mapy.cz nebo na http://maps.google.cz/ - zobrazí se vám přesná 

poloha začátku trasy. Souřadnice lze zapsat také v následujících formátech (dle předchozích 

výpočtů): 

a) N 49° 00.092 E 014° 26.400 

b) N 49° 00'05.52 E 014° 26'24.0 

c) N 49.001533 E 14.440000 (nuly zde uvádím pouze pro zachování formátu, jinak se psát 

nemusí, nicméně při těchto přepočtech si musíme dávat velký pozor na počty 

desetinných míst, zejména u tisícin).  

5) Výběr zajímavých míst záleží samozřejmě na lokalitě, kterou chceme v rámci školního výletu 

navštívit. Vzhledem k vysokému počtu krabiček je téměř jisté, že nějakou zajímavost se 

studenty najdete. Zejména je vhodné se zaměřit na hrady a zámky a jejich zříceniny, některé 

význačnější sakrální památky, vyhlídky, památné stromy a kameny, studánky, geologické 

výchozy, lomy, jeskyně, naučné stezky, přírodní rezervace, zajímavé objekty architektury, 

význačná místa naší historie, opuštěné vesnice, atd. Nezapomínejme však na to, že krabičky 

připravovali různí lidé, takže mají velmi různorodou úroveň popisu. V následujícím výčtu se 

pokusím vás upozornit na zajímavě zpracované krabičky – vnímejte je prosím nikoliv jako vzor 

toho co máte najít v okolí vašeho působiště, ale spíše jako inspiraci pro tématiku vaší exkurze 

/ školního výletu.  

Památné stromy: této tématice je věnováno opravdu hodně prostoru, takže má i podporu 

vývojového týmu, na adrese http://vyznamnestromy.unas.cz/ najdete přehled krabiček po celé 

ČR. Z regionálních jihočeských bych si pak dovolil upozornit na mimořádně pěkně zpracované 

série Památné stromy Novohradska, Chlumecka, Třeboňska a další (viz také seznam literatury). Je 

to vždy zážitek najít mohutný starý strom, zejména, pokud se jedná o mrtvé dřevo, můžete 

otevřít opomíjenou, ale vcelku atraktivní tématiku ochrany xylofágního hmyzu, další odkazy např. 

http://www.calla.cz/stromyahmyz/publikace.php (pozor na vosy a sršně!). 

Krajina na strarých mapách: tato tématika je také poměrně častá a studenty zajímá skrytá 

historie krajinných změn (viz také první úloha Vývoj krajiny v obrazech 1). Záleží samozřejmě na 

zpracování popisu, nicméně můžeme podle odkazů ve výše zmíněné úloze dohledat další 

zajímavé mapy zachycující vývoj krajiny, staveb a hospodaření. Příklad nedaleko Českých 

Budějovic http://coord.info/GC37WE9. Velice pěkně zpracované téma parcelace a zachovalých 

plužin je zde GC2Q3N2.  

Opuštěné vesnice v pohraničí: tématika dodnes nelehká, nicméně je to součást naší moderní 

historie, která se zcela zásadním způsobem promítla do využití krajiny, navíc podává velmi 

kontrastní obraz o vlivu člověka na krajinu, kde podél státní hranice zejména v Sudetech můžeme 

vidět krajinu kultivovanou na jedné straně a tzv. „novodobou divočinu“ na straně druhé, také 

místa opuštěných obcí působí na studenty velmi silným dojmem – nezapomeneme zde zdůraznit 

http://www.mapy.cz/
http://maps.google.cz/
http://vyznamnestromy.unas.cz/
http://www.calla.cz/stromyahmyz/publikace.php
http://coord.info/GC37WE9
http://coord.info/GC2Q3N2
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procesy přirozené sukcese a ukázat, co 60 let po opuštění zbývá ze starých domů a které náletové 

dřeviny zde převažují (většinou javory, bříza, jasan, jíva, podrost dodnes tvoří převažující kopřivy). 

Vzpomínkou na původní osadníky jsou jen zplanělé kulturní druhy ze zahrádek či rozpadající se a 

odumírající ovocné stromy. Při pohybu mimo cesty dávejte velký pozor na nezakryté studny! 

Příklady náhodně vybraných míst: Knížecí pláně (GC2Q3N2), osobní výpověď o prvním výletu „za 

dráty“ u Lipna (GC38BK7). Na Třeboňsku Krabonoš (GC2HHK7). Zaniklé vsi jsou ovšem i ve 

vnitrozemí, často utopené v rozsáhlých lesních komplexech, na místech, kde se těžilo, či byla 

uzavřena oborami, např. (GC33WKE). Další informace s mnoha fotografiemi najdete na 

www.antikomplex.cz.  

Naučné stezky: kromě výše uvedené série po Vrbenských rybnících GC287G9 můžeme navštívit 

např. naučnou stezku Vyšenské kopce GC26KEB, nebo naučnou stezku u Lomnice nad Lužnicí 

GCZQEX.  

Zeměpisné rekordy: Nejjižnější cache v ČR (GC15HHM), další „rekordmany“ můžete hledat zde 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Nej. Existují krabičky věnované také klimatickým rekordům, tak 

místo nejnižší naměřené teploty u Litvínovic v roce 1929 najdete zde (GC1N209). 

Geodetické body: pochopitelně jsou některé krabičky věnované zajímavým geodetickým bodům. 

O trigonometrické síti se můžeme poučit třeba zde GC15BFZ. Obdobně Locus perennis GCW1H4. 

Moc pěkně je zpracovaná krabička věnovaná historickým mapám (GC2GN43) a stejně tak 

krabičky věnované staré zemské hranici mezi Čechami a Moravou (GC1Q2ZW), popř. trojmezí (v 

Novohradských horách např. GC2DKVG). Konečně některé krabičky mají obecný popis, např 

GC15VPM se můžeme poučit o souřadném systému S-JTSK, který je použit na civilních základních 

mapách ČR a dále o přesnosti GPS měření.  

Zajímavé technické památky: těch je samozřejmě nepřeberně nicméně aspoň pro inspiraci 

tentokrát z Třeboňska: přemostění Zlaté stoky na křížení s Podřezanskou stokou (GC19MXR), 

pochopitelně zlatá stoka jako taková stojí také za pozornost (GC1R2FN), v Třeboni pak např. 

Schwarzenberská hrobka (GCP74R) či Kotěrova vodárenská věž (GC1T050).  

6) Veďte diskusi mezi skupinami, přičemž se snažte propojovat informace z dobře známých míst 

s informacemi z míst, která nejdou přesně lokalizovat. Můžete využít i méně obvyklé formy 

prezentace v krajině, nedávno např. proběhla v rámci výtvarné Litomyšle výstava obrazů 

Bohumila Knyttla, soubor deseti obrazů byl umístěn ve volné krajině a místa identifikována 

pomocí GPS souřadnic, viz http://gpsknyttl.vmyto.cz – jedná se zatím o ojedinělý a originální 

projekt, nicméně nápad má ohromný potenciál pro časově omezené výstavy umění typu 

landart.   

GC2Q3N2
http://coord.info/GC38BK7
http://coord.info/GC2HHK7
http://coord.info/GC33WKE
http://www.antikomplex.cz/
GC287G9
GC26KEB
http://coord.info/GCZQEX
GC15HHM
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Nej
http://coord.info/GC1N209
GC15BFZ
http://coord.info/GCW1H4
http://coord.info/GC2GN43
http://coord.info/GC1Q2ZW
http://coord.info/GC2DKVG
http://coord.info/GC15VPM
http://coord.info/GC19MXR
http://coord.info/GC1R2FN
http://gpsknyttl.vmyto.cz/
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