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ÚKOL: 

Ovládá GPS, uloví 7 kešek (V+R) 

 

POPIS ÚKOLU: 

Moderní technika ti může být při orientaci velmi užitečná, pro tento účel se 
užívají především GPSky, příp. mobilní telefony. A že orientaci v neznámém 
terénu lze pojmout i zábavně, ukazuje kratochvíle v podobě hledání spousty 
skrytých tzv. kešek, které si můžeš odlovit na nejrůznějších, často i opravdu 
nečekaných místech. Dojdi do určeného bodu s využitím GPS (návod k 
obsluze GPS k dispozici mimo jiné níže či oddílových stránkách) a s pomocí 
GPS či chytrého telefonu odlov alespoň 7 kešek (podrobnější informace 
o geocachingu naleznete např. na www.geocaching.com, 
www.geocaching.cz a www.kesky.cz). 

Návod k obsluze oddíloví GPS HOLUX FunTrek 132 
 

Základní ovládání 
Spuštění navigace: přidržením tlačítka na levé straně navigace asi 3 vteřiny 
Spuštění mapy: klikněte na SmartMaps 
Zoom: na stranách máte tlačítka +/- pro zvětšování a zmenšováni mapy 
Posunutí mapy: mapou lze posunovat pomocí tažení mapy 
Kompas: při kliknutí do levého horního rohu se zobrazí kompas a vaše aktuální GPS souřadnice 
Vaše rychlost a ušlá vzdálenost: kliknutím na tlačítko vlevo na navigaci můžete zjistit vaši aktuální rychlost, 
opětovným zmačknutím tlačítka se dostanete zpět do mapy 
Vypnutí: dlouze podržíte tlačítko vlevo. 
 

Jak vyhledat GPS bod 
1. Spusťte aplikaci SmartMaps. 
2. Vlevo dole zmáčkněte tlačítko „Do bodu“. 
3. Vyberte „Souřadnice“. 
4. Vložte GPS souřadnice, které chcete vyhledat (Pozor: musíte vybrat správný formát GPS souřadnic, ty je 
možné zadat ve 3 formátech). 
5. Poté potvrdíte fajfkou. 
6. Vyberete, po jakých cestách chcete navigovat, pro turistické účely vyberte „Turistická“. 
7. Nyní můžete jít za cílem (Pozor: navigace naviguje vždy po cestách, když budete blízko bodu, je třeba jít 
přímo k bodu bez ohledu na trasu, kterou vám ukazuje navigace). 
 

Hledání uložené kešky 
1. Spusťte aplikaci SmartMaps. 
2. Vlevo dole zmáčkněte tlačítko „Do bodu“. 
3. Vyberte „Bod zájmu“. 
4. Vyberte databázi (kešky jsou uloženy v nějaké složce, většinou pojmenované podle akce např. Puťák). 
5. Vyberte kategorii keší, které chcete hledat, většinou „Traditional Cache“. 
6. Pokud zmáčknete vlaječku vlevo dole, bude seznam seřazený podle vaší vzdálenosti od kešek. 
7. Klikněte na kešku kterou chcete hledat. 
8. Vyberete, po jakých cestách chcete navigovat, pro turistické účely vyberte „Turistická“. 
9. Nyní můžete hledat kešku. 
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Návod k obsluze Garmin legend HCx 
 

Základní ovládání 
Spuštění navigace: držte 3 sekundy spodní tlačítko vlevo 
Spuštění mapy: pomocí horního tlačítka vpravo se doklikejte do mapy 
Zoom: horní dvě tlačítka na levé straně navigace 
Kompas, rychlost, trasa: pomocí horního tlačítka vpravo můžete mezi údaji listovat 
Podsvícení: krátce kliknete na spodní tlačítko vpravo, poté pomocí dvou horních tlačítek vlevo regulujte 
podsvícení displeje 
Ovládání: na horní straně je 4 směrné tlačítko, zmáčknutím potvrzujete akce 
Vypnutí: navigaci je možné vypnout pomocí spodního tlačítka vpravo podržením po dobu 3 sekund. 
 

Jak vyhledat bod 
1. V menu navigace vyberte „Uložit bod“. 
2. Jako první si bod pojmenujte. 
3. Vložte GPS souřadnice bodu, který chcete najít. 
4. Poté potvrďte pomocí tlačítka „OK“. 
5. V menu vyberte „Hledat“. 
6. Poté vyberte „Body“. 
7. Najděte váš uložený bod a potvrďte. 
8. Zmáčkněte „Navig“. 
9. Vyberte, zda chcete navigovat po silnici nebo mimo silnici, a můžete vyrazit k hledanému místu. 

 

ZÁZNAM O PLNĚNÍ ÚKOLU – 24 GPS, KEŠKY 

Kdy jsi kešku 
odlovil? 

Umístění kešky: Dospěláku, zhodnoť zde pár slovy 
plnění úkolu: 

   

  

  

  

  

  

  

 


