
INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
T: +420 381 486 230-4
F: +420 381 486 239
infocentrum@mutabor.cz
www.taborcz.eu

památky a zajímavosti • informace o ubytování, stravování • kulturní 
přehledy • průvodcovské služby • jízdní řády • prodej map, pohledů, 
upomínkových předmětů • propagační materiály města • úschovna 
kol • půjčovna zvukových průvodců městem • provoz pobočky 
infocentra v  ČD-centru na  vlakovém nádraží • provoz expozice 
Táborský poklad • přístup na  internet • wifi • průvodce městem 
do mobilu • Kačeři v táboře - hra na bázi geocachingu

Otevírací doba:
květen - září pondělí - pátek 8.30 - 19.00
 sobota, neděle 10.00 - 16.00
říjen - duben pondělí - pátek 8.00 - 16.00

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN JIHOČESKÝM KRAJEM

w w w.taborcz.eu

KAČEŘI V TÁBOŘE
Aneb Táborem snadno s GPS

HRA NEJEN PRO DĚTI

Návod k použití

Přístroj je plně dotykový a ovládá se tedy dotykem neostrého 
předmětu.

1 | Zapnutí přístroje  - dlouhý stisk tlačítka na zadní straně 

2 | Volba ikony „Navigace“ – krátký stisk

3 | Volba první levé spodní ikony – musí mít zaměřovací bod

4 | Posunem po mapě volba bodu „i“ – dvojstisk

5 | Volba „Mapa“ – krátký stisk

6 | Vyčkej (cca 1 min.) na příjem signálu – blikající modrý bod

7 | Volba třetí levé spodní ikony – krátký stisk

8 | Zadej čísla souřadnic do posledního řádku

• Stupně – první okénko

• Minuty – druhé okénko

• Vteřiny – poslední okénko

9 | Klikni do příslušného okénka a zadej čísla, šipkou zpět v pravém dolním 
rohu můžeš údaje vymazat

10 | Volba „Cesta“ – krátký stisk

11 | Volba první levé spodní ikony – musí mít zaměřovací bod – krátký stisk

12 | Následuj modrý blikající bod

13 | Vylušti hádanku

14 | Pro nalezení dalšího cíle opakuj postup od č. 7



Okruh po pamětihodnostech – 1,5 km

1. Jděte na souřadnice GPS: 49°24‘50.041“N, 14°39‘28.579“E 
a zjistěte na tabulce, od kterého roku byly částečně 
zpřístupněny podzemní chodby.
a) 1521     b) 1878     c) 1947

GPS dalšího místa:
1998 – odpověď = _
N 49°24´_.889, E 14°39´29.900

2. Vejděte a podívejte se nahoru – kolik cechovních znaků 
(štítů) napočítáte?

 a) 3     b) 8     c) 12

GPS dalšího místa:
(odpověď × 3) – 5 = _ 
N 49°24´51.555, E 14°39´_.434

3. Kolik vítězných bitev vedl Jan Žižka?
a) 12     b) 15     c) 20

GPS dalšího místa:
odpověď + 13 = _ 
N 49°24´43.912, E 14°39´_.904

4. Vejděte do areálu a zjistěte hodnotu táborského depotu 
přepočtenou na pražské groše:
a) 21 kop     b) 46 kop     c) 57 kop

GPS dalšího místa:
odpověď – 8 = _ 
N 49°24‘_.450, E 14°39‘18.398

5. Projděte si park a zjistěte, kdo 
významný je zde pochován. 
Zapište správnou odpověď 
____

Nyní se vraťte na souřadnice GPS:  
N 49°24‘50.778, E 14°39‘28.698 
a těšte se na odměnu.

Okruh po přírodních zajímavostech – 10 km

1. Jděte na souřadnice GPS: 49°25‘1.45“N, 14°39‘43.501“E 
a odhadněte výšku skály, přes níž přepadem vytéká Jordán.
a) 2 m     b) 5 m     c) 18 m

GPS dalšího místa:
odpověď + 30 = _
N 49°24´_.82, E 14°40´5.327

2. Kolik taxonů rostlin najdete v této zahradě?
a) 3000     b) 6000     c) 8000

GPS dalšího místa:
(odpověď / 100) – 24= _
N 49°24‘_.394, E 14°39‘23.872

3. V jaké nadmořské výšce se nachází skála, před kterou 
stojíte? Odpověď hledejte na naučné ceduli vpravo 
od skály.
a) 428     b) 458     c) 548

GPS dalšího místa:
odpověď – 401 = _
N 49°24‘43.444, E 14°38‘_.691

4. Najděte tabulku syenit lom Pod Klokoty, text vám napoví, 
jakou délku má lomová stěna, před kterou stojíte.
a) 70 m     b) 120 m     c) 180 m

GPS dalšího místa:
odpověď – 18 = _
N 49°24‘ _.817, E 14°38‘42.62

5. Číslo zobrazené nad hlavním vchodem je?
a) 5     b) 1     c) 17

GPS dalšího místa:
odpověď + 5 +20 - 5 = _
N 49°24‘ 54.490, E 14°39‘_.003

6. Památný strom, který vidíte za hradební zdí, je:
a) lípa     b) dub     c) hrušeň
Zapište s správnou odpověď ____

Nyní se vraťte na souřadnice GPS:  
N 49°24‘50.778, E 14°39‘28.698 a těšte se na odměnu.

O co jde?
Ve zkratce – o dobrodružnou hru pro malé i velké na bázi geocachingu.

Herní postup:

1. Vyberete si jeden ze dvou okruhů

2. Zodpovíte na první otázku a číslo získané správnou odpovědí 
zadáte do chybějící části GPS souřadnice. 

3. Kompletní GPS souřadnice zadáte do GPS přístroje, který vám 
na mapě ukáže místo, na kterém budete hledat odpověď na další 
otázku. Někdy je nutné vstoupit přímo do areálu a hledat odpověď 
uvnitř.

4. Jakmile zodpovíte všechny otázky, vrátíte se na infocentrum, kde 
vás za správně zodpovězenou poslední otázku čeká odměna.

Chci hrát, ale nemám GPS přístroj,  
co teď?
Přístroj si můžete zapůjčit na Infocentru na Žižkově náměstí za vratnou 
kauci 500 Kč. K dispozici máme celkem 10 přístrojů, můžete si jich tedy 
půjčit i více a soutěžit mezi sebou o to, kdo bude rychlejší při luštění.

Chci hrát, ale nejsem technický typ
Ovládání přístroje je velmi jednoduché, nemusíte se bát, návod na jeho 
obsluhu máte navíc na zadní straně letáčku – tedy stále při ruce. Pokud 
byste přesto měli s jeho ovládáním problém, pracovníci infocentra vám 
rádi pomohou.


