
1)  Nainstalujte si do mobilu jednoduchou aplikaci 
pro čtení kódů. (nejlépe dopředu doma na PC) 

      Najdete je na www.taggmanager.cz. Některé 
mobilní telefony v sobě už mají čtečku vestavěnou. 

2)  Jakmile v terénu tagglist najdete,  
otevřete čtečku (bývá standardně uložena  
v aplikacích)  
a vyfoťte kód. Budete pak automaticky 
přesměrováni na webovou stránku s informacemi. 

3)  Přečtěte si informace, případně prohlédněte 
fotky… 

    …a můžete se vydat hledat další!

Systém mohou kromě chytrých telefonů využívat 
i některé starší typy mobilních telefonů. Můžete 
však narazit na technické problémy – např. s instalací 
čtečky, rychlostí stahování dat či kapacitou paměti.

GPS: N 48° 57.544', E 17° 52.748'

H
TT

P
://

M
.T

A
G

G
M

A
N

A
G

E
R

.C
Z/

19
55

Moravské
Kopanice
Kopaničářské slavnosti

Název stezky

QR kód

Bee Tagg

GPS 
souřadnice

Webová
adresa
tohoto 

zastavení

Informační tabulky s kódy, tzv. tagglisty. Příklad 
jednoho takového vidíte zde 

Najdete je většinou na stromě, kameni nebo nějakém 
větším informačním panelu.

JAK NA TO:CO NA VÝLETĚ HLEDAT?

PROČ SE INSTALUJÍ?
>  jsou malé, v krajině poměrně nenápadné a zčásti 

dobře nahradí i klasické informační panely 
>  osloví i návštěvníky, kteří rádi využívají moderní 

informační technologie
> umožní vám odnést informace s sebou v mobilu
>  nezahltí vás – informace si můžete smazat; a jen 

pokud budete chtít, můžete si je znova přečíst 
doma na webu

JAK SE K INFORMACÍM DOSTANETE? 
Prostřednictvím kódů na tagglistech.

CO K TOMU POTŘEBUJETE?
>  mobilní telefon s připojením k internetu a foto-

aparátem (spojení je účtováno operátorem dle 
vašeho tarifu)

> stažený program na čtení kódů

Název zastavení



Panství tajemného 
Karpata

Bílé Karpaty mají také svého 
tajemného ochránce – Karpata. Byl 
rozložité, vysoké postavy a často 
měnil podobu. Jednou vypadal jako 
bohatý pán, jindy jako forman, voják 
nebo obyčejný žebrák, ale skoro 
vždy měl u sebe obrovský kyj.

      STEZKY PRO
MOBILNÍ TELEFONY

Nový systém stezek je určen všem, kteří bez rozdílu 
věku rádi využívají informační technologie. Při svých 
toulkách krajinou si díky němu můžete informace 
o zajímavých místech, kterými procházíte, stáhnout 
přímo do vašeho mobilního telefonu. Všude tam, 
kde najdete tabulky s kódy, vám telefon informace 
zprostředkuje. 

V tomto koutě naší republiky vytváří naučné stezky 
pro chytré telefony především Vzdělávací a informační 
středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v rámci projektu 
„On-line informační systém v CHKO Bílé Karpaty 
a regionu jihovýchodní Moravy“. 

Projekt je financován z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí ČR.

Výběr zajímavých míst, k nimž jsou beetaggy připra-
vovány, probíhá na základě konzultace se správou 
CHKO Bílé Karpaty, informačními centry, místními 
muzei a dalšími dobrovolnými spolupracovníky. 

Aktuální seznam stezek v ČR najdete na webových 
stránkách
www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz

VÝHODY A ÚSKALÍ

Výhodou těchto stezek je, že si je můžete projít 
i virtuálně na počítači – třeba doma nebo ve škole.

U každého zastavení jsou uvedeny GPS souřadnice, 
můžete tedy dodatečně vyrazit vyzbrojeni GPS 
a mapou do terénu a jednotlivá zastavení si najít.

Tento způsob hledání tagglistů má však svá úskalí; 
stejně jako panely klasických stezek, stávají se i tagg-
listy někdy terčem vandalů – mohou být poškozeny, 
nebo na místě nebudou vůbec. Pokud se pro-
to rozhodnete pro „honbu za tagglisty s předem 
vyhledanými souřadnicemi“ s pomocí GPS, můžete 
být někdy zklamáni. 

Přejeme vám příjemný výlet spojený s poznáváním 
střípků kulturních, historických a přírodních zajímavostí 
nejen našeho regionu.


