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Anotace 

V této bakalářské práci je zpracován návrh turistické trasy vedoucí po nově 

založených keších v Třinci a okolí. První část práce je věnována lokalizaci zájmové 

oblasti, její historii a přírodním podmínkám. Dále jsou zde popsána pravidla turistické hry 

geocaching a metodika zakládání keší. Druhá část je věnována podrobnému popisu 

navržené turistické trasy vedoucí po keších, jež jsou hledány pomocí navigačního zařízení. 

Kromě dostupnosti a vlastností keší jsou zde také uvedeny informace a zajímavosti o okolí.  

Klíčová slova: Třinec, geocaching, keš, trasa, navigace 

 

Summary 

This thesis is dealing with the proposal of a hiking trail leading to the newly 

established geocaches in Třinec and its surroundings. The first part of the thesis describes 

the area of interest, its history and natural conditions. There are also explained the rules of 

the game geocaching as well as the methodology of setting up caches. The second part is 

devoted to a detailed description of the proposed hiking trail leading through caches, which 

might be localized using the navigation device. In addition to the information regarding the 

availability and characteristics of caches, it describes the basic information and interesting 

facts about the area. 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si jako téma vybrala geocaching, což je 

celosvětově známá turistická hra, která je založená na hledání „pokladu“ za pomocí GPS 

souřadnic. Myslím si, že je to velmi zajímavý způsob trávení volného času v přírodě a 

proto bych se chtěla přičinit o to, aby se geocaching dostal do povědomí širší veřejnosti.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy vytvořit trasu o šesti tzv. keších, které budou 

ukryty na geologických místech, která by měla být pokud možno neznámá. Jako oblast pro 

svou trasu jsem si vybrala Třinec a okolí, protože díky prarodičům, kteří tam bydlí, tuto 

oblast dobře znám.  

Cílovou skupinou, na kterou se má práce zaměřuje, jsou především žáci základních 

a středních škol v rámci geovědní soutěže Geologické kladívko (přílohy 1 – 4), která se 

pořádá na HGF, VŠB-TU Ostrava pod záštitou Institutu geologického inženýrství již 

čtvrtým rokem a na starost ji má Ing. Martina Polášková a jí pomáhající Ing. Lenka 

Petrušková, Ph.D.  

Mnou navržená trasa začíná nedaleko nemocnice v Dolní Líštné a pokračuje kolem 

řeky Olše, přes městský lesopark, který se nachází blízko centra Třince a celá trasa končí 

v městské části Oldřichovice u Třince. Jednotlivé keše jsou vzájemně propojeny celkem 

patnácti záchytnými body, u kterých je vždy nutno zodpovědět kontrolní otázku. Trasa 

není náročná a lze ji projít pěšky či projet na kole.  
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2. Město Třinec 

Následující kapitola je zaměřena na lokalizaci města Třinec, na důležité momenty 

z historie tohoto města, dále na geologii a geomorfologii dané oblasti, hydrologii, 

klimatologii a v neposlední řadě také na faunu a flóru, s níž se v okolí můžeme setkat. 

2.1. Lokalizace zájmové oblasti 

Třinec se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek–Místek. Leží na řece 

Olši. Rozloha města je 8 541 ha a žije zde cca 37 841 obyvatel. Město se dělí na městské 

části (obr. 1): Dolní a Horní Líštná, Český Puncov, Guty, Karpentná, Kojkovice, Konská, 

Lyžbice, Nebory, Oldřichovice, Třinec-Město a Tyra (Základní informace 2011). 

V okolí Třince se tyčí Moravskoslezské a Slezské Beskydy a ty jsou od sebe 

rozděleny Jablunkovskou brázdou, kterou protéká řeka Olše. Nejznámější horami v okolí 

jsou např. Čantoryje, Javorový nebo Ostrý (Základní informace 2011). Okolními obcemi 

Třince jsou: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, 

Smilovice, Střítež, Vělopolí a Vendryně (Okolní obce 2013). 

Třinec je průmyslové centrum regionu a najdeme zde jeden z největších hutních 

podniků v ČR – Třinecké železárny. 

 
Obrázek 1 - Lokalizace zájmové oblasti, městské části města Třinec a okolní obce (autor 2014) 
a) lokalizace města Třinec v rámci ČR, b) městské části města Třinec (1 – mnou navržená trasa, 2 – hranice 

městských částí), c) obce v okolí Třince 
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2.2. Minulost a současnost v zájmové oblasti 

Město Třinec sice patří mezi nejmladší města v České republice, přesto se může 

pochlubit velmi pestrou historií (Zahradnik 2011). 

O vzniku města Třinec existuje velmi mlhavý obraz, nelze tedy určit, kdy město 

přesně vzniklo. První historickou zmínku o městě však máme z první poloviny 15. století. 

Není známo ani to, jak vznikl název města, pravděpodobně však z polského slova 

„trzcina“, což znamená rákos. První podrobnější údaje o Třinci, máme až z roku 1770, kdy 

jej obývalo okolo dvou set lidí, z nichž jen 23 vlastnilo nějakou půdu. Vesnici v té době 

vlastnil šlechtic Saint-Genois, kterému museli všichni obyvatelé platit za pronajatou půdu a 

navíc museli odpracovat robotu na panském. Jediný, kdo byl osvobozen od roboty, byl 

krčmář, který také patřil k nejbohatším lidem ve vesnici. Třinec patřil šlechtě až do roku 

1799, kdy jej Saint-Genois prodal habsburským arciknížatům těšínským. Ve vesnici v té 

době byl jen malý statek, malá palírna alkoholu a dva vodní mlýny. Děti chodily do školy 

v Konské nebo v Horní Líštné, tam byl také jediný hřbitov a kostel. Třinec byl v této době 

především zemědělskou vesnicí (Zahradnik 2011). 

Rozmach Třince je spjat se založením třineckých železáren v roce 1842 (obr. 2), 

které zde byly založeny z důvodu četného naleziště železné rudy, dostatku vodní energie a 

zdánlivě nevyčerpatelné zásoby dřeva v Beskydech a se zprovozněním Košicko-

bohumínské dráhy na trati Třinec-Žilina v roce 1871. V Rakousko-Uhersku patřily třinecké 

železárny k největším závodům tohoto druhu. Zaměstnání zde našlo 2 634 lidí. 

K obrovskému rozmachu došlo v 70. letech 19. století a souviselo to s rozšířením 

železáren. Zároveň došlo k ohromnému nárůstu počtu obyvatel v Třinci i v okolních 

vesnicích Kojkovice, Konská, Lyžbice a Dolní Líštná. Od roku 1843 do roku 1930 se počet 

obyvatel zvýšil z 2 645 na 13 770. Třinec se v této době také začal postupně měnit na 

průmyslové město. S přívalem obyvatel v Třinci zároveň vznikaly instituce nezbytné 

k provozu rozrůstající se obce. Postupně zde byla vybudována škola, četnická a hasičská 

stanice (obr. 3) a hřbitov. V roce 1839 získává obec povolení k pořádání trhu jednou týdně 

a v roce 1897 byla vybudována závodní nemocnice. Původní dřevěné a kamenné domky 

jsou nahrazovány domky zděnými. Od roku 1881 byl v Třinci také stálý lékař a lékárna. A 

mezi posledními zde byla založena i pošta a od 90. let 19. století zde fungoval i telegraf a 

telefon. Dne 28. července 1931 byl Třinec povýšen na město (Zahradnik 2011). 
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Obrázek 2 - Třinecké železárny (Wawreczka 2004, upraveno) 
a) třinecké železárny v roce 1966, b) třinecké železárny v roce 2004 

 
Obrázek 3 - Hasičská zbrojnice (Wawreczka 2004, upraveno) 
a) hasičská zbrojnice v roce 1919, b) hasičská zbrojnice v roce 2004 
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Hned v prvních letech se vedení města ocitlo ve finanční krizi, která byla 

způsobena světovou hospodářskou krizí. Dluh města se vyšplhal až na 3,5 mil. Kč, městské 

zastupitelstvo bylo rozpuštěno a dosazen byl vládní komisař Augustin Hulva. Tomu se 

pomocí úsporné hospodářské politiky podařilo zvládnout finanční situaci města. Po jeho 

náhlé smrti převzal jeho funkci dr. Lízal, který dokončil započaté investice, z nichž 

největší byla stavba městského vodovodu, která vyšla na 5 mil. Kč. Zastavil se rozvoj 

města, začala růst nezaměstnanost a obyvatelé začali chudnout. Narůstala nespokojenost 

lidu a všichni pociťovali světovou politickou krizi, stejně jako hrozbu další světové války 

(Zahradnik 2011). 

V roce 1938 po událostech v Mnichově patřil Třinec k Polsku. Jako úřední jazyk 

zde byla zavedena polština, nové vedení města rozpustilo všechny české spolky a zavedlo 

pouze polské školy a bohoslužby. Také čeští pracovníci v Třineckých železárnách museli 

svá místa přenechat Polákům. Většina Čechů se v té době odstěhovala do Československa. 

V polovině roku 1939 byla hrozba nové světové války za dveřmi. Po vytvoření 

Protektorátu Čech a Moravy se Hitler začal soustředit na dobytí Polska (Zahradnik 2011).  

Německá vojska obsadila Třinec 1. září 1939 a tato okupace trvala skoro 6 let. Toto 

období patří k nejhorším v dějinách Třince. Třinecké železárny patřily v této době pod 

nově vytvořenou Hornicko-hutnickou společnost Karviná-Třinec. Železárny a jejich 

výrobní potenciál byl používán pro vojenské účely. Špatná zdravotní péče a  těžké pracovní 

podmínky způsobily růst pracovních úrazů, v roce 1944 jich bylo 5 858 a z toho 15 bylo 

smrtelných. V Třinci také začala germanizace. Lidé, kteří přijali německé státní občanství, 

byli poslání do války za německou armádu. Ti, kteří občanství odmítli, mohli být kdykoliv 

odváděni do koncentračních táborů, posíláni do Říše na nucené práce nebo byli zavražděni 

na místě, což čekalo hlavně Židy. Proto byla většina Židů žijících v Třinci vyvražděna 

(Zahradnik 2011). 

Dne 3. května 1945 Rudá armáda vstoupila do města a osvobodila Třinec od 

hitlerovské okupace. Třinec se vrátil zpět do Československa a život se pomalu začal 

vracet do normálu. Město se začalo rozšiřovat, počet obyvatel se zvýšil. Začaly se 

vystavovat nové byty, také došlo k modernizaci dopravy ve městě a obchodní sítě. Díky 

rozvoji Třineckých železáren zde přibyly nové pracovní síly, které přišly hlavně ze 

Slovenska. Život průměrných lidí se začal přizpůsobovat městskému životnímu stylu.  
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Problémem však začal být nedostatek bytů. Stavební bytové družstvo třineckých 

hutníků se tedy rozhodlo vystavět v Lyžbicích byty a tak vzniklo největší sídliště v Třinci, 

tzv. Terasa. Nutno také zmínit, že Třinecké železárny a jejich provoz mají negativní dopad 

na životní prostředí. Znečišťují půdu, vodu i ovzduší. Příroda je znečišťována také úniky 

plynů a polétavého prachu do atmosféry, kyselé deště, apod. Dobrých výsledků bylo 

dosaženo při odstraňování ekologických škod, ale na druhou stranu to bylo velmi finančně 

náročné. Zhoršené ekologické podmínky se odrazily na okolní přírodě i na zdraví zdejšího 

obyvatelstva (Zahradnik 2011). 

Postupně se k Třinci začaly připojovat i okolní obce a novým centrem města se 

stala městská část Lyžbice a to díky své kulturní a občanské vybavenosti (v současnosti je 

však centrem městská část Třinec-město). Významnou částí města jsou také Oldřichovice. 

Ty se nacházejí na úpatí vrchu Javorový (Město Třinec 2013). Zde byla v roce 1955 

zahájena stavba lanové dráhy (obr. 4). Dráha, která byla vyrobena, měla být původně 

poslána do Sarajeva, protože zákazník si ji však nepřevzal, tak pro ni bylo vymyšleno nové 

místo. Svůj provoz zahájila 7. července 1957 a funguje dodnes (Lanová dráha 2014). 

Obrázek 4 - Lanová dráha na vrch Javorový (Wawreczka 2004, upraveno) 
a) lanová dráha v roce 1957, b) lanová dráha v roce 2004 
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2.3. Přírodní poměry 

2.3.1. Geologie a geomorfologie 

Oblast Třince z hlediska regionálního členění spadá pod Západní Karpaty (dále jen 

ZK, obr. 5), které byly přesunuty na východní okraj Českého masivu (dále jen ČM). 

Český masiv představuje zbytek původně rozsáhlého horstva, které vzniklo 

v důsledku kolize Gondwany a Laurassie, při tzv. variském (hercynském) vrásnění před 

380-300 mil. lety. Celý masiv je rozdělen do 5 oblastí: moldanubická (moldanubikum), 

středočeská (bohemikum), sasko-durynská (saxothuringikum), lužická (lugikum) a 

moravskoslezskou oblast (moravosilezikum) na východě, přes niž byly přesunuty ZK 

(Chlupáč a kol. 2002).   

Západní Karpaty představují výrazně mladší pásemné pohoří táhnoucí se od 

Pyrenejí přes Alpy, Karpaty až k Himalájím, které bylo vyvrásněno při alpínské orogenezi 

před 65-30 mil. lety v důsledku kolize Eurasie a Afriky. Západní Karpaty na území České 

republiky zasahují pouze svou západní částí, tzv. Vnějšími Západními Karpaty, které se 

dále dělí na čelní předhlubeň, flyšové pásmo (v němž se nachází zájmová oblast) a 

bradlové pásmo (Chlupáč a kol. 2002). 

Flyšové pásmo tvoří mohutný akreční klín s výraznou příkrovovou stavbou a 

rozlišují se v něm 2 základní tektonické jednotky: magurská (vnitřní) a krosněnská (vnější) 

do jejíhož výskytu náleží zájmová oblast (Chlupáč a kol. 2002). 

Krosněnská jednotka se dělí na pozdřanskou, ždánickou, podslezskou, slezskou, 

dukelskou (tato se však na území ČR nevyskytuje) a predmagurskou jednotku. V zájmové 

oblasti se setkáme především s jednotkou ždánickou, podslezskou a slezskou. Největší 

rozšíření v krosněnské skupině příkrovů mají především uloženiny z období svrchní jury. 

Sedimenty svrchní jury ve slezské jednotce jsou dvojího vývoje: mělkovodní a 

hlubokovodnější. Mělkovodní jsou charakteristické tvorbou útesů a u nás k  nejznámějším 

patří štramberský vápenec, který se nachází na lokalitě Kotouč u Štramberka. Vznikl 

rozpadem korálových útesů, které se nacházely na vnějším okraji slezské jednotky a jejího 

sedimentačního prostoru. Vývoj hlubokovodnější v godulském vývoji slezské jednotky u 

nás dokazují tzv. spodní těšínské vrstvy (tmavošedé vápnité jílovce s polohami vápenců). 

Ve ždánické a podslezské jednotce nám svrchní juru prokazují jak křídové a paleogenní 
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sedimenty, tak i tektonické útržky – bradla. Především se zde setkáme s ernstbrunnskými 

vápenci, což jsou světle šedé bioklastické vápence. Ty jsou tvořené především drobnými 

korálovými útesy, které byly z mělkovodní karbonátové plošiny přenášeny do ždánického 

sedimentačního prostoru. Dále se ve slezské jednotce můžeme setkat se sedimenty ze 

spodní křídy. Pro godulský vývoj slezské jednotky jsou typické světlé těšínské vápence 

(Grygar a kol. 2014). 

 
Obrázek 5 - Regionální geologické dělení Západních Karpat na našem území (Chlupáč a kol. 2002, 

upraveno) 

 

Uloženiny alpínského vrásnění v zájmové oblasti jsou překryty sedimenty tzv. 

pokryvných útvarů kvartérního stáří. Mocnost kvartérních sedimentů dosahuje maximálně 

několika metrů, přestože jsou nejrozšířenějšími horninami v pokryvu Českého masivu i 

Západních Karpat. Tyto uloženiny pokrývají zhruba 90% povrchu našeho území. 
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V oblastech, které pokrývaly ledovce, nalézáme glacigenní sedimenty. Uloženiny z tohoto 

období dělíme na deluviální (svahové), deluviofluviální (splachové) a fluviální uloženiny 

tekoucích vod. Ukládaly se zde především spraše, sprašové hlíny, naváté písky, limnické 

uloženiny stojatých vod, bažinné sedimenty a sladkovodní vápence (Grygar a kol. 2014). 

Kvartérní sedimenty (obr. 6, obr. 7), se kterými se v zájmové oblasti můžeme 

především setkat, jsou říční sedimenty (písek, štěrk), nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk), 

splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk), svahové sedimenty (hlína, písek), naváté 

sedimenty (spraš, sprašová hlína), ledovcové sedimenty (till) a dále to jsou vulkanity 

(těšinit, pyrit) a vulkanoklastika (tuf, fylit) a v neposlední řadě to jsou pískovce, slínovce, 

slepence, pelokarbonáty, slicity, vápence (ČGS 2014). 

Obrázek 6 - Výřez z geologické mapy (ČGS 2014, upraveno) 
Legenda: 1 – antropogenní uloženiny, vytěžené prostory, 2 – říční sedimenty (písek, štěrk), 3 – nivní 

sedimenty (hlína, písek, štěrk), 4 – splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk), 5 – svahové sedimenty (hlína, 

písek), 6 – naváté sedimenty (spraš, sprašová hlína), 7 – ledovcové sedimenty (till), 8 – jílovec, slicit, 

vápenec, 9 – pískovec, slepenec, 10 – jílovec, pískovec, slicit, 11 – jílovec, 12 – jílovec, pískovec, 

pelokarbonát, 13 – jílovec, vápenec, 14 – vulkanity (těšinit, pyrit) a vulkanoklastika (tuf, fylit), 15 - vápenec, 
16 – vápenec, jílovec, 17 – jílovec, pískovec 

 

Západní Karpaty se dělí na Karpatskou předhlubeň, Vídeňskou pánev a flyšové 

Karpaty. Zájmová oblast se nachází ve flyšovém pásmu Západních Karpat. 
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Okolí Třince a Českého Těšína je zvláštní tím, že se zde vyskytuje stroncianit 

(SrCO3). V potoku Neborance v Neborech byla nalezena lokalita, v níž se nachází 

krystalky stroncianitu v dutinách šedého kalcitu. V těchto šedých vápencích štramberského 

typu můžeme nalézt množství fosilií, např. řasy, houby, korály nebo ostny ježovek. Dále 

zde jsou k nalezení černé břidlice, jílovité břidlice, světlé vápence a slepenece. 

V Oldřichovicích býval vápencový lom, v němž se kdysi těžil a vypaloval slinitý vápenec. 

Také zde byly k nalezení minerály bílý kalcit a okrový limonit. V Třinci byly nalezeny 

organogenní těšínské vápence, vápenaté břidlice slídnaté, hnědely a pískovcový štěrk 

(Ondraszek 2007). 

Obrázek 7 - Odkrytá geologická mapa (Petrušková 2005, upraveno) 
Legenda: KENOZOIKUM – NEOGÉN: 1 – miocén převážně střední až svrchní, většinou mořský; 

Neovulkanity 2 – čedičové vyvřeliny: čediče, tefrity, bazanity, augitit, limburgit,bazaltoidní andezit a jejich 

kominové brekcie, 3 – foidity: leucitity, nefelinity, hauynity, metilitity, PALEOGÉN: 4 – oligocén 

pouzdřanský: převážně jílovcové vývoje, svrchní eocén – oligocén(krosněnské vrstvy): flyšové vývoje 

pískovcovo-jílovcové, 5 – paleocén – svrchní eocén: flyšové vývoje slezské, dukelské, bradla převážně 
pelitické (pestré) vývoje, MEZOZOIKUM – KŘÍDA KARPAT: 6 – svrchní křída: vývoje flyšové a gosauské; 

istebňanské vrstvy slezské křídy: převážně pískovcový flyšový vývoj, 7 – svrchní křída: různé vývoje 

v bradlovém pásmu a pestré i pelitické vývojev vnějších Karpat, 8 – svrchní – spodní křída: bašský vývoj ve 

vnějších Karpatech, 9 – střední křída: různé vývoje v bradlovém pásmu a godulské vrstvy ve vnějších 

Karpatech, 10 – spodní křída vnějších Karpat a spodní – střední křída vnitřních Karpat: různé mořské 

vývoje; těšinity, pikrity, JURA: 11 – jura J; jura svrchní J´: geosynklinální vývoj, MLADŠÍ 

PALEOZOIKUM – KARBON: 12 – namur, místy se spodním vestfálem, kontinentální, v ostravské pánvi 

s mořskými vložkami, 13 – spodní karbon (kulm) nečleněný ve flyšovém vývoji, DEVON: 14 – vyšší devon 

(givet – famen) vD3, zčásti až tournai vCD: vápencový vývoj: peliticko-psamitický vývoj D3, 15 – křemenné 

žíly, 16 – hranice ostré; přibližné rozhraní pozvolných přechodů, 17 – zlomy, mylonitová pásma: zjištěné, 

předpokládané, 18  – přesuny příkrovové, 19 – státní hranice, 20 – povrchový styk Českého masivu a 

Západních Karpat, 21 – město Třinec 
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Alpinský orogén a sedimentace pokryvných útvarů vedla k vytvoření výrazně 

členitého reliéfu v Třinci a okolí. Nachází se zde celá řada vrchů s různými nadmořskými 

výškami (např. Jahodná – 406 m, Javorový - 1 031 m, Velká Čantoryje – 995 m), zatím co 

údolí jsou poměrně značně zaříznutá (např. Nýdek – 410 m). Průměrná nadmořská výška 

v zájmové oblasti se pohybuje okolo 306 m. Tyto skutečnosti a pozice oblasti, jíž vede 

mnou navržená turistická trasa, určují její zařazení z hlediska geomorfologického členění 

(tab. 1, obr. 8).  

Tabulka 1 – Schéma geomorfologického členění Třince (Bobková 2010, upraveno) 

Provincie Západní Karpaty 

Soustava Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava Západobeskydské podhůří Západní Beskydy 

Celek Podbeskydská pahorkatina 
Moravskoslezské 

Beskydy 
Slezské Beskydy 

Podcelek Třinecká brázda 
Těšínská 

pahorkatina 

Lysohorská 

hornatina 

Čantoryjská 

hornatina 

Okrsek Ropická plošina 
Hornožukovská 

pahorkatina 
Ropická rozsocha 

Nýdecká 

vrchovina 

 

 Podsoustava Západobeskydské podhůří je charakteristická nižším terénem a 

nachází se na úpatí svahu Západních Beskyd. Je složená z kulmských a devonských 

hornin, z bradel jurských vápenců a flyšových hornin, které pokrývají neogenní a 

čtvrtohorní usazeniny a vyvřeliny. Reliéf je pahorkatinný až vrchovinný. Na některých 

místech dochází k výskytu sedimentů a kryopedimentů, dokonce i kryoplanačních teras. 

V pleistocénu byla část zaledněna pevninským ledovcem. Ve vrchovinách převládají lesy, 

v pahorkatinách louky a pole. Celek spadající pod Západobeskydské podhůří se nazývá 

Podbeskydská pahorkatina. Ta je členitá, s průměrnou nadmořskou výškou 353 m. Tvoří 

ji křídové a paleogenní flyšové horniny s vyvřelinami těšinitů, bradla jurských hornin a 

neogenní a kvartérní sedimenty. Tvar reliéfu je zde ovlivněn důsledkem kontinentálního 

zalednění. Podcelky Podbeskydské pahorkatiny jsou Třinecká brázda a Těšínská 

pahorkatina. Třinecká brázda má průměrnou nadmořskou výšku 360,3 m a je tvořena 

flyšem ždánicko-podslezského a slezského příkrovu. Říční terasy jsou pokryté sprašovými 

hlínami. Spadá pod ní okrsek Ropická plošina, který je charakteristický flyšovými jíly, 
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jílovci a pískovci a kvartérními sedimenty. Zalesňují ji smrkové porosty a místy také 

borovice. Těšínská pahorkatina je členitá s průměrnou nadmořskou výškou 322 m. Zde je 

výskyt flyšových pískovců a jílovců slezského příkrovu a glacigenních a glacilakustrinních 

sedimentů sálského zalednění. Pod něj spadá okrsek Hornožukovská pahorkatina. Je to 

členitá pahorkatina tvořená flyšovými pískovci a jílovci těšínského dílčího příkrovu 

slezské jednotky. Je ovlivněna zásahem kontinentálního ledovce. Je zalesněná smrkovými 

porosty s bukem (Demek a kol. 1987). 

 Podsoustava Západní Beskydy je hornaté a vrchovinné území s průměrnou 

nadmořskou výškou 609,5 m. Skládají se z flyšových hornin s ojedinělým bradlem 

jurských vápenců. Neogenní zarovnané povrchy se zachovaly ve středních částech a 

rozřezávají je údolí vodních toků. Na vrcholech jsou stopy po hlubinném ploužení. 

Převážně se zde nacházejí smrkové porosty, ty jsou značně poškozeny exhalacemi. 

Nachází se zde také CHKO Beskydy. Jeden z celků, který spadá pod Západní Beskydy, se 

nazývá Moravskoslezské Beskydy, které se dále dělí na podcelek Lysohorská hornatina a 

okrsek Ropická rozsocha. Moravskoslezské Beskydy mají průměrnou nadmořskou výšku 

703,3 m. Jsou tvořeny flyšoidním souvrstvím jílovců, pískovců a istebňanských a 

godulských slepenců. Tento celek se také nachází v CHKO Beskydy, ve střední části 

pohoří pramení Černá Ostravice. Členitou hornatinou je podcelek Lysohorská hornatina, 

která má průměrnou nadmořskou výšku 709,9 m. Přední pásmo pohoří budují masivní 

pískovce godulských středních vrstev, zadní pásmo tvoří pískovce a slepence a reliéf nese 

stopy mladotřetihorního zarovnání. V jihozápadní části pohoří je pramen Černé Ostravice. 

Okrsek Ropická rozsocha je členitá hornatina. Jsou zde zvrásněná souvrství godulských 

vrstev, reliéf doplňují sečné plošiny, strukturní terasy, mrazové sruby a balvanové proudy a 

sesuvy. Vyskytují se zde smrkové porosty s vtroušeným bukem, místy bukové a smrkové 

porosty. Také se nachází na území CHKO Beskydy. Druhým celkem, který spadá pod 

Západní Beskydy, jsou Slezské Beskydy, pod něž spadá podcelek Čantoryjská hornatina a 

okrsek Nýdecká vrchovina. Slezské Beskydy jsou plochou hornatinou s průměrnou 

nadmořskou výškou 613,7 m. Jsou tvořeny převážné pískovcovými souvrstvími vrstev 

istebňanských a godulských. Údolí Hluchové je porušeno tektonickou poruchou. Podcelek 

Čantoryjská hornatina je plochou hornatinou s průměrnou nadmořskou výškou 613,7 m. 

Tvoří ji převážně pískovcová souvrství istebňanských a godulských vrstev. Reliéf je 

převážně erozně denudační a nese stopy mladotřetihornách subaerických zarovnání reliéfu 
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a periglaciální modelace, která je zastoupená mrazovými sruby, balvanovými proudy, 

strukturními terasami a sesuvy. Nýdecká vrchovina je vrchovinou členitou, která je silně 

tektonicky i erozně rozrušená. Nacházejí se zde převážně smrkové porosty (Demek a kol. 

1987). 

 
Obrázek 8 - Vymezení geomorfologických jednotek na území města Třinec (Bobková 2010, upraveno) 

 

  

Mnou založená trasa začíná v nadmořské výšce 300 m (keš A) a končí v nadmořské 

výšce 415 m (keš F), což je také nejvýše položené místo trasy. Nadmořská výška umístění 

ostatních keší: keš B – 357 m, keš C – 340 m, keš D – 343 m, keš E – 356 m (obr. 9). 

Nejnižší nadmořská výška, kterou trasa prochází je 283 m.  

 
Obrázek 9 - Výškový profil trasy (autor 2014) 
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2.3.2. Hydrogeologie a klimatologie 

Hydrogeologie se zabývá původem, výskytem, pohybem a fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi podzemní vody. Problémy spojené s hydrogeologií se řešily už od 

pradávné minulosti, kdy lidé při budování měst museli zajistit zásobování vodou a závlahy. 

Kromě vyhledávání zdrojů vody, řeší hydrogeologie i znečišťování a ochranu podzemních 

vod. Podle specializace se dá rozdělit např. na všeobecnou, kontaminační, ložiskovou, 

inženýrskou, regionální hydrogeologii, či hydrogeologii minerálních vod (Bokr 2014). 

Město Třinec leží na řece Olši (obr. 10), která je místními nazývaná Olza a patří do 

povodí Odry, jejímž je pravým přítokem. Je druhou největší řekou těšínských Beskyd. Její 

pramen můžeme nalézt v Polsku pod vrcholem Ganczorky v nadmořské výšce 860 m. 

Délka tohoto toku je 89 km a z toho 16 km teče na území Polska. Plocha jejího poříčí je 

1120 km
2
. V Třinci přitékají do Olše potoky Lyžbice, Loučky, Černý potok, Sosnový 

potok, Lištnice, Křivec, Tyrka, Kanada, Bystrý, Staviska a Neborůvka. V Třinci na řece 

Olši můžeme najít také malou vodní elektrárnu, která využívá vzdutí vody na jezu. Ten byl 

vybudován kvůli odběru užitkové vody pro Třinecké železárny. Vodu vede ke 

Kaplanově turbíně s výkonem 355kW uzavřený náhon. Spád jezu je 3,8 m. Průměrná roční 

výroba elektrárny se pohybuje mezi 700-1000MWh (Ondraszek 2007).  

 
Obrázek 10 - Horní tok řeky Odry (Ondraszek 2007) 

 

Území Třince spadá do dvou klimatických oblastí, z toho převážná část města patří 

do mírně teplé oblasti. Tok řeky Olše a její blízké okolí patří pod oblast MT7, do severní 

části města zasahuje část oblasti MT10. Do oblasti MT2 spadá jih a jihozápad území. 

Městské části Tyra a Guty, jež leží ve vyšší nadmořské výšce, spadají do oblasti CH7 a 

CH6. Nejchladnější oblast CH4 je v okolí vrchu Javorový. Průměrná roční teplota je 7-9 
o
C 

v nižších oblastech a 7-4 
o
C ve vyšších nadmořských výškách. Roční úhrny srážek 

přesahují 800 mm. Rychlost větru se pohybuje okolo 3 m.s.
-1

 (Bobková 2010). 
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2.3.3. Fauna, flóra, CHKO 

Moravskoslezské Beskydy, jež patří k Západním Karpatům, leží na hranici 

s Českým masivem. Fauna je zde výsledkem dlouhodobého vývoje, ale také změn 

přírodního prostředí. V Beskydech tak došlo v minulosti k vyhubení našich velkých šelem. 

Díky tomu, že se toto území nachází v Západních Karpatech, tak se zvýšením populace na 

Slovensku došlo k jejímu zvýšení i u nás a proto se na našem území opět vyskytuje rys 

ostrovid (obr. 11) a výjimečně i medvěd hnědý a vlk. Díky regulaci vodních toků došlo 

k vymizení i některých ryb, např. mihule potoční. V současnosti je možno na území 

Beskyd najít asi 35 druhů ryb, typický je pstruh potoční, vranka pruhoploutvá nebo lipan 

podhorní (obr. 11). Výjimečně můžeme u vody najít i vydru říční nebo ledňáčka říčního. 

Velmi početně jsou zde zastoupeni ptáci. Z ohrožených druhů můžeme jmenovat včelojeda 

lesního (obr. 11) nebo ostříže lesního. Nejvzácnějším ptákem v Beskydech je však tetřev 

hlušec. Ze sov se zde nejčastěji vyskytují sýc rousný a kulíšek obecný (Rubín 2003). 

Obrázek 11 - Fauna a flóra v zájmové oblasti (autor 2014) 
a) jedle bělokorá (Tříska 1979), b) včelojed lesní (Bohdal 2011), c) rys ostrovid (Soural 2011), d) javor klen 

(Tříska 1979), e) lipan podhorní (Bohdal 2010) 

  

Nejrozšířenějším typem přirozeného lesa v Beskydech jsou bučiny a jedlobučiny. 

Ty jsou však nyní spíše nahrazeny nepůvodními smrkovými porosty. V horských 
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smrčinách lze nejčastěji narazit na sedmikvítek evropský či violku dvoukvětou. Na 

beskydských loukách se objevují i orchideje, např. vstavač mužský nebo prstnatec 

Fuchsův. Narazit se zde dá i na suťové lesy, které se nacházejí na strmých svazích a 

výchozech skal. Tvořeny jsou více druhy stromů, především jej tvoří javor klen (obr. 11), 

jasan ztepilý a lípa velkolistá. Bohatě zastoupena je v Beskydech i středoevropská flóra – 

jedle bělokorá (obr. 11), karpatský smrk nebo kostřava karpatská (Rubín 2003). 

Na území Třince můžeme najít CHKO Beskydy (obr. 12), jež je svou rozlohou 

116 000 ha největším chráněným územím v republice, které bylo vyhlášeno v roce 1973. 

Moravskoslezské Beskydy jsou údolím Ostravice rozděleny na západní Radhošťskou a 

východní Lysohorskou hornatinu, jež se jmenuje podle Lysé hory, nejvyššího vrcholu 

Moravskoslezských Beskyd (1323 m n.m.). Turisticky nejatraktivnější hřeben od 

Bumbálky po Jablunkovský průsmyk je zároveň státní hranicí se Slovenskem a na CHKO 

Beskydy zde plynule navazuje CHKO Kysuce. Mezi přehrady, které můžeme v této 

chráněné oblasti najít, patří nádrže na Bečvě a Bystřičce, které slouží k rekreaci, a přehrady 

na Morávce, na Stanovnici a Šance na Morávce jsou zdroje pitné vody. Cca 3/5 území 

Beskyd je pokryto druhotnými lesy, ty nahrazují původní listnaté či smíšené porosty. 

Zbytky bučin, které zde rostly původně, jsou v současné době chráněny v přírodních 

rezervacích, např. NPR Mionší, NPR Mazák, NPR Salajka, NPR Razula, PR Noříčí a PR 

Radhošť. CHKO Beskydy je vyhledávanou oblastí cestovního ruchu díky nenáročnému 

terénu a vhodným klimatickým podmínkám v letní i zimní sezoně (Rubín 2003). 

Obrázek 12 - CHKO Beskydy (mapy.cz 2014, upraveno) 
Legenda: 1 – mnou navržená trasa, 2 – hranice CHKO Beskydy 
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3. Geocaching 

„Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití 

navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy 

jen jeho geologické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. 

Člověk, zabývající se geocachingem, se nazývá geocacher.“ (Hlavní strana 2014) 

Počátek geocachingu je úzce spjat s událostí, která se stala 1. května 2000. Bill 

Clinton tehdy oznámil zrušení tzv. selektivní dostupnosti, což je záměrné znepřesňování 

signálu GPS. Zakladatel geocachingu David Ulmer den nato dal světu vědět o možnosti 

založení takovéto hry a 3. května 2000 založil první cache. První geocacher ji našel již o 

dva dny později. Název Geocaching byl pak zaveden 1. června 2000. V současné době 

můžeme ve světě najít přes 2 miliony „keší“ a přes 5 milionů geocacherů (Hojgr, 

Stankovič 2007). 

3.1. Pravidla geocachingu 

V roce 2013 byla vydána nová lokální pravidla geocachingu pro Českou Republiku. 

Tato pravidla vydávají revieweři, kteří mají na starost schvalování keší v ČR a dohromady 

jich je 7. Těchto 7 reviewerů je rozděleno podle krajů (Kůžel 2013). Mé keše schvaloval 

Tobias Reviewer, který má na starost Moravskoslezský a Olomoucký kraj.  

Pravidla zakazují umisťovat keše do konstrukcí mostů a lávek nebo technických 

přemostění, kde není oficiální chodník. Také není dovoleno umisťovat keše na dálnice a 

rychlostní silnice, stejně to platí i pro železnice. Dále nesmí být keše umístěny na 

komínech nebo vysílačích. Také se nepovoluje umisťování na vládní a soudní budovy, 

věznice nebo na vojenské objekty. Dále je zakázáno umisťování na hřbitovech, 

v mateřských a základních školách a na dětských hřištích. V neposlední řadě není dovoleno 

keš umístit v chráněných oblastech nebo v jeskyních (Kůžel 2013). 

Stále však můžeme narazit na keše, která tato pravidla porušují. Je to proto, že nová 

pravidla se neuplatňují zpětně. Přestože pravidla se zdají přísná, tak u každého bodu 

existují výjimky, které založení keše povolují (Kůžel 2013). 

Pro zakládání keší je však třeba se nejprve registrovat na internetových stránkách 

www.geocaching.com.   

http://www.geocaching.com/
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3.2. Keše 

Jako cache je označována krabička, do které je umístěn určitý obsah. Souřadnice 

jejího umístění můžeme nalézt na stránce www.geocaching.com. Schránka, ve které je 

umístěna cache, bývá nejčastěji plastová krabička v různých velikostech, která nesmí po 

uzavření propouštět vodu. Měla by být aspoň tak velká, aby se do ní vešla tužka, logovací 

sešit (logbook), instrukce pro geomudly (osoby, které nejsou zasvěceny do geocachingu) a 

popř. i nějaké malé „dárky“ (Hojgr, Stankovič 2007). 

Druhy keší, které lze založit, jsou různé. Nejjednodušší je Tradiční keš, kdy 

uvedené souřadnice nás dovedou přímo ke keši. Dalším typem je Multi keš, která se skládá 

ze dvou a více částí. Uvedené souřadnice ukazují na první část, kde se teprve dozvíme 

souřadnice k dalším částem. Vhodné je v listingu uvést počet částí, ze kterých se multi keš 

skládá. Mystery keš je keš, u které nejsou známy souřadnice a je třeba je zjistit např. 

vyluštěním hádanky nebo kvízu. S Letterbox keší se můžeme setkat jen velmi zřídka a je 

kombinací tradičního hledání s vytvářením sbírky razítek. Dalším typem je Geocaching 

event, což není keš v pravém slova smyslu, ale jde o organizované setkání geocacherů. 

Posledním typem je Earthcache, což je typ keše, která je zakládaná na místech, která jsou 

něčím zajímavá, např. geologicky a musí tedy mít nějaký vědecký či výukový smysl. Typů 

keší je mnohem více, některé už však není povoleno zakládat, mnou uvedené patří mezi 

nejobvyklejší. Každá z keší má svou vlastní značku (tab. 2), podle které ji hned poznáme i 

na geocachingové mapě (Lutonský 2007).  

Tabulka 2 - Typy keší (Geocache 2014, upraveno) 

 

 

Tradiční keš 
 

 

Letterbox keš 

 

 

Multi keš 
 

 

Geocaching event 

 

 

Mystery keš 
 

 

Earthcache 

 

Dále je třeba rozlišovat velikost keší. Nejmenší velikostí je tzv. microcache. Její 

objem je do 0,3 l. Tato keš je nejčastěji využívaná ve městě. Vleze se do ní miniaturní 

logbook, popř. kousek tužky. Předměty na výměnu ve většině případů neobsahuje. Další  

velikostí je small, která má objem od 0,3 do 0,7 l a obsahuje logbook, tužku a menší 

předměty na výměnu. Velikost regular má objem od 0,7 do 3,5 l a dovnitř se vleze 

http://www.geocaching.com/
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logbook, tužka a je možno ukrýt větší předměty na výměnu. Největší velikostí je large, ta  

se však velmi špatně ukrývá, protože má objem nad 3,5 l. Proto se s kešemi tohoto typu 

setkáváme velmi zřídka. Posledním typem je other, která se používá v případě, že chce 

vlastník keše upozornit na její netradiční tvar (Geocache 2014). 

Dalšími důležitými aspekty při zakládání keše je obtížnost (tab. 3) a terén (tab. 4) 

keše. Na první pohled se může zdát, že to je jedno a to samé, ale není tomu tak. Oba dva 

aspekty se označují hvězdičkami od jedné do pěti, ale určení je možno upřesnit i 

původovými hvězdičkami. Obtížnost terénu je uváděna za ideálních podmínek, tzn. za 

sucha, v denní dobu a pro průměrného člověka. Pokud hrozí, že vlivem počasí nebo jiných 

vlivů dojde ke změně podmínek pro odlov, je třeba na to upozornit v listingu keše. 

Obtížnost keše určuje, jak moc je obtížné nalézt keš v jejím úkrytu. Obtížnost však může 

zvýšit například i veřejné místo, kde je velký pohyb lidí (Geocache 2014). 

Tabulka 3 - Terén (autor 2014) 

Terén Charakteristika Určení obtížnosti 

 

 

1–1,5 

 

 

silnice a chodníky, zpevněné cesty, rovina, keš ve výšce 

60 - 100 cm nad zemí 

1 - dá se doskákat po jedné noze, 

vhodné pro vozíčkáře 

1,5 - dá se doskákat po jedné noze, ne 

pro vozíčkáře 

 

2–2,5 

 

nezpevněné cesty, jednoduchý terén mimo cesty, lesy 

nebo pole 

2 - dojdu po dvou 

2,5 - dojdu po dvou, občas se 

přidržím 

 

3–3,5 

 

terén bez cest, strmé kopce, hustá vegetace, smrčina, 

houští 

3 - potřebuju se držet jednou rukou 

3,5 - potřebuju se přidržet občas 

oběma rukama 

 

4–4,5 

 

strmé svahy, bažinaté a močálové terény, keš umístěna 

ve výšce nad 2 m nad zemí 

4 - lezu po čtyřech 

4,5 - lezu po čtyřech, i tak mám 

problém se tam dostat 

 

5 

 

velmi náročný terén, potřeba speciálního vybavení 

 

5 – nutné technické vybavení 

 

 
Tabulka 4 - Obtížnost (autor 2014) 

Obtížnost Charakteristika 

 

1 

 

snadno identifikovatelné skrýše, lze nalézt i bez GPS navigace 

 
2 

 
jednoduché Multi keše a Tradiční keše, ukrytí např. v pařezu 

 

3 

 

keše vyžadující domácí přípravu, Multi keše a Mystery keše 

 

4 

 

časově náročné keše, velmi těžko objevitelné úkryty 

 

5 

 

Mystery keše s časovou náročností a s náročností na intelekt 
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3.3. Pomůcky pro geocaching 

Při hledání keší je možno využít dvou způsobů, jedním z nich je hledání pomocí 

mapy, druhým hledání za pomoci GPS navigace. 

Méně obvyklým způsobem je hledání pomocí mapy, což není až tak pohodlný 

způsob, navíc je jen omezený počet keší, které se tímto způsobem dají najít. Pro tento 

způsob hledání je třeba vybrat si takovou keš, která je k tomu uzpůsobena. Nejlépe se tedy 

tímto způsobem hledají tradiční keše, které jsou ukryty blízko nějakých záchytných bodů, 

ne tedy např. uprostřed lesa. Na internetové stránce geocaching.com najdeme v listingu 

všech keší odkaz na mapy.cz nebo na maps.google.cz. Při odkliknutí těchto odkazů se nám 

zobrazí mapa na příslušné stránce, kde je jasně viditelné místo uložení keše. Takovou 

mapu si vytiskneme a můžeme se vydat do terénu (Lutonský 2008). 

Druhým a obvyklejším způsobem je hledání keší pomocí GPS navigace. Těchto 

přístrojů existují spousty, např. automobilové GPS přijímače, kapesní počítače a GPS, 

námořní přijímače GPS a v neposlední řadě také ruční přijímače (Hojgr, Stankovič 2007). 

Pro geocaching jsou asi nejvhodnější turistické GPS přijímače, pro méně náročné stačí 

některá z mnoha GPS či geocachingových aplikací do mobilu.  

GPS přístroje jsou založené na bázi vysílání a příjmu rádiových signálů. Tento 

systém funguje na principu měření vzdálenosti několika vysílačů, u kterých známe jejich 

polohu. Kdysi se vysílače radiových navigačních systémů umisťovaly na povrchu Země, 

v současné době jsou však ve formě družic přesunuty do vesmíru. V současnosti fungují 

dva globální systémy a to americký GPS a ruský GLONASS. Do provozu je plánováno 

uvést ještě systém GALILEO, jehož spuštění se už dlouho odkládá. 

Ve spojitosti s přijímači GPS, je nejrozšířenější systém, jenž je využíván i 

v geocachingu, systém zeměpisných souřadnic, který je nazýván WGS84. Ten zobrazuje 

souřadnice ve stupních, minutách a vteřinách. Zeměpisná poloha se v tomto systému určuje 

pomocí průsečíků dvou přímek, z nichž jedna ukazuje polohu na ose sever-jih a je 

označována písmenem S pro jižní polokouli a písmenem N pro severní. Druhá nám 

pomáhá určovat polohu na ose východ-západ a označuje se písmenem W pro západ a 

písmenem E pro východ. 
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GPS přijímače obsahují různé formáty souřadnic. Zobrazení ve stupních a jeho 

desetinách vyjadřujeme formátem hddd.ddddd
o
, zobrazením ve stupních a minutách 

v desetinném tvaru získáme formát hddd
o
mm.mmm´ a poslední z možností je vyobrazení 

stupňů, minut vteřin a desetiny vteřin ve formátu hddd
o
mm´ss.s´´. V geocachingu je 

využíván druhý z těchto formátů. Chceme-li tedy např. převést třetí formát na druhý, tak 

vydělíme poslední desetinné číslo číslem 60 a následně jej vynásobíme číslem 100. 

Výsledné číslo pak doplníme do námi požadovaného formátu, přičemž začátek čísla se 

nemění (Hojgr, Stankovič 2007). Jednodušší je ale určitě použití souřadnicových systémů 

pro převod souřadnic, které jsou dostupné zdarma online na internetu, např. 

http://www.bobson.cz/stranky/blog/11/prepocet.html. 
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4. Metodika práce 

Návrh trasy závisí především na nalezení neznámých a přesto zajímavých míst, 

která by byla vhodná pro umístění keší. Tato část mé bakalářské práce, tzn. vytipování 

vhodných míst, založení keší a poté jejich schválení, zabrala cca 3 měsíce. 

4.1. Registrace 

Registrace ke hře geocaching je možná na internetových stránkách 

www.geocaching.com. Registrační formulář (obr. 13) je celý v angličtině, přesto je 

registrace i následné hledání a logování keší velmi jednoduché. Při registraci je nutné uvést 

uživatelské jméno, které si sami zvolíme (v mém případě je to mirabolante), dále je nutné 

zadat heslo a e-mailovou adresu, kterou stránka geocaching.com používá k veškeré 

komunikaci s registrovanými uživateli. Posledními údaji, které je nutné zadat, je jméno a 

příjmení. Po dokončení registrace na uvedenou e-mailovou adresu přijde potvrzující 

zpráva, ve které je link pro potvrzení správnosti našeho e-mailu. Po jeho odkliknutí je účet 

na geocaching.com zprovozněn. Po zprovoznění účtu má uživatel přístup ke všem 

informacím o keších, jako jsou např. GPS souřadnice, informace o místech, na kterých se 

keše nachází a také je možné logovat své nálezy jednotlivých keší, či připomínky k nim. 

Za poplatek je možno stát se prémiovým uživatelem, z čehož plynou různé výhody. 

 
Obrázek 13 - Registrační formulář (geocaching.com 2014, upraveno) 

http://www.geocaching.com/
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4.2. Volba trasy a pozic umístění keší 

Návrh turistické trasy záleží především na zvolení nových, neznámých a zároveň 

zajímavých míst, která by byla vhodná pro umístění keší. V prvé řadě jsem si proto stáhla 

ze stránky geocaching.com mapu Třince a jeho okolí se zaznačenými, již existujícími 

kešemi. Do této mapy jsem si následně zaznačila části města Třinec (obr. 14), abych 

dodržela zadanou oblast, a vytipovala si „hluchá“ místa, na kterých se keše ještě nenachází.  

 
Obrázek 14 - Geocachingová mapa se zaznačenou oblastí Třince (autor 2014) 

 

S touto vytvořenou mapou jsem se poté vydala do terénu, navštívila jsem Třinec a  

vytipovala 6 míst, z nichž 3 ale nebyla schválena reviewerem z důvodu kolize GPS 

souřadnic s jinými kešemi. Proto jsem oblast navštívila znova ještě několikrát a našla další 

2 místa (třetí z keší stačilo pouze přesunout z místa kolize o kousek dál), která už byla 

následně schválena. Dle pravidel geocachingu jsem tedy postupně založila 6 keší (tab. 5), 

které poté byly reviewerem publikovány. Z těchto šesti keší se jich 5 nachází na místech, 

která mají spojitost s geologií. Těmito kešemi jsou: Vyhlídka nad Olší, Kamenný brod 

v třineckém lesoparku, Skrytý rybníček, Rybníček v Oldřichovicích a Splav na řece Tyře. 

Poslední negeologickou keší je Památný strom v Oldřichovicích. Po založení a schválení 

těchto keší jsem všechny keše znovu obešla a vytipovala trasu pro přesun mezi kešemi. 
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4.3. Založení a schválení keší 

Před samotným založením keše je třeba si připravit odpovídající krabičku, kterou je 

nutno opatřit označením, aby nebyla podezřelá a bylo jasné, že jde o keš (obr. 15). Také je 

třeba přidat pokyny pro náhodné nálezce, kteří geocaching neznají. Obsah keše závisí na 

tom, jaký typ a jakou velikost keše si zvolíme. Mé keše jsou všechny tradiční a malé. Do 

takové keše je třeba uložit tužku, logbook (tedy papír nebo sešit, do kterého se nálezci 

zapisují) a nějaký malý předmět na výměnu.  

Obrázek 15 - Obsah keše (autor 2014) 
a) obsah keše, b) pokyny pro nálezce 

 

Před ukrytím keše je dobré si nejprve prohlédnout místo, kde je možné ji uložit a 

tomu poté přizpůsobit velikost krabičky. Při ukládání na určené místo musíme keš řádně 

ukrýt, aby nebyla na první pohled patrná. Při ukládání je třeba dodržovat určitá pravidla, 

např. keše se nesmí umisťovat do mostních konstrukcí, na hřbitov, apod. (podrobnější 

pravidla jsou popsána v kapitole č. 3). Krabička také nesmí být zahrabávána do země, či 

být jakkoliv jinak znepřístupněna. Nejčastějšími úkryty jsou tak dutiny stromů, pařezy 

nebo jsou keše často přidělávány pomocí magnetek na lavičky či cedule. Dalším krokem, 

který je při zakládání nutný, je správně naměřit souřadnice skrýše. Měření je doporučeno 

provádět víckrát a v různých denních dobách, aby nedošlo k velkým odchylkám a GPS 

souřadnice tak byly co nejpřesnější. Po vícerém naměření je třeba zprůměrovat poslední 

trojčíslí výsledných GPS souřadnic a zkontrolovat jejich správnost např. pomocí 

internetové stránky www.mapy.cz. Po ukrytí keše ji můžeme zaregistrovat na internetu.  
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Při umisťování keše na internet je třeba nejprve vytvořit listing, který poté můžou 

vidět ostatní uživatelé a dozvědět se z něj všechny informace o keši, jako např. její GPS 

souřadnice, informace o místě, na němž se keš nachází, nápovědu ke skrýši, atd.  

Pro zjednodušení při zakládání nového listingu je na stránkách geocaching.com 

online formulář (obr. 16), kde stačí vyplnit jednotlivé předepsané položky. Jako první ze 

všeho je třeba vyplnit základní informace, jako je název keše, přezdívka autora, den 

založení, typ keše a je zde nutné dát souhlas s podmínkami užívání. Dále je třeba zadat 

lokaci keše, tedy její GPS souřadnice, které je třeba potvrdit podle mapy, a vybrat stát a 

kraj, ve kterých se daná keš nachází. Další v pořadí jsou informace o místě, ke kterému se 

keš vztahuje. Čím více informací o keši je uveřejněno, tím je zpravidla oblíbenější. 

Informace je možno psát v HTML formátu, který poté zakladateli umožňuje přidávat 

přímo do textu fotky vztahující se k místu uložení, měnit pozadí listingu či měnit velikost a 

barvu písma. Pokud zakladatel chce, může k popisu také přidat nápovědu, která by měla 

hledače navést k úkrytu při potížích s jeho nalezením. Je třeba dávat pozor, aby tento 

„hint“ byl zadán bez diakritiky, která by bránila jeho zakódování. Posledním bodem při 

vyplňování listingu je určení velikosti keše, celková obtížnost keše a obtížnost terénu (tyto 

položky, spolu s typy keší, jsou přesněji popsány v kapitole číslo 3). Důležité je také 

vyplnit atributy, které určují, zda je keš dostupná celoročně, zda je možné odlovit ji na 

kole, s kočárkem, s dětmi, se psem či zda je dostupná i pro vozíčkáře, atd. Tyto atributy 

ulehčují hledačům zvolit si správnou keš pro odlov v konkrétním čase a počasí. Po 

vyplnění všech bodů listingu je třeba již jen potvrdit, že je keš umístěna na svém místě a 

připravená k odlovu.  

Dále už musíme jen čekat na vyjádření reviewera, který má na starost kontrolu a 

zveřejňování nově založených keší. Pokud jsme nováčci v zakládání keší, tak musíme 

reviewerovi poslat fotky, na nichž ukážeme podobu keše zvenku, obsah keše, místo 

uložení, fotku přístroje, na němž jsou vidět naměřené GPS souřadnice a taky fotku okolí 

keše, aby bylo vidět, že je správně označená, snadno dostupná a nenachází se na místě, 

které by odporovaly pravidlům.  

Zpravidla do pár hodin od uveřejnění, již keš bývá odlovena největšími nadšenci. 

Své nálezy logují na internetu do listingu každé konkrétní keše (přílohy 5 - 16).  
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Obrázek 16 - Část online formuláře (geocaching.com 2014, upraveno) 

 
Tabulka 5 - Zakládání keší (autor 2014) 

 

Název keše 

Datum 

založení 

Datum 

schválení 

Typ 

keše 

 

Problémy při zakládání 

Vyhlídka nad 

Olší 

 

21.12.2013 

 

22.12.2013 

 

tradiční 

 

bez problémů 

Kamenný brod 
 

21.12.2013 

 

22.12.2013 

 

tradiční 

 

bez problémů 

Skrytý 

rybníček 

 

29.12.2013 

 

29.12.2013 

 

tradiční 

původní keš byla zamítnuta, nutnost najít 

nové místo pro keš 

 

Rybníček 

 

21.12.2013 

 

22.12.2013 

 

tradiční 

 

bez problémů 

 

Splav na Tyře 

 

21.12.2013 

 

28.12.2013 

 

tradiční 

původní místo uložení v kolizi s jinou keší, 

nutnost posunutí keše 

Památný 

strom 

 

21.12.2013 

 

28.12.2013 

 

tradiční 

nevhodné místo pro uložení, nutnost změny 

místa uložení 
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4.4. Zpracování vstupních dat a grafická úprava 

Informace o místech, na kterých jsou uloženy mé keše, jsem získávala z různých 

zdrojů. Informace o řece Olši jsem získala z knihy Povodí Odry, autorem této knihy je Otto 

Brosch a také z knihy Olza, jejímž autorem je Bronislaw Ondraszek. Informace o potoku 

Křivec a Skrytém rybníčku jsem získala po telefonickém rozhovoru s kronikářem města 

Třinec, panem Vladimírem Knyblem. Kontakt na něj jsem získala na Informačním centru 

v Třinci. O rybníčku jsem informace získala přímo od jeho majitelů, manželů 

Trombikových. Kontaktovala jsem je prostřednictvím dopisu, jejich adresu jsem zjistila 

z katastru nemovitostí, ve kterém jsem si rybníček našla. Jejich odpověď jsem poté dostala 

prostřednictvím e-mailu. O silnicic I/11, která kolem rybníčku povede, jsem získala 

z informačního letáku Silnice I/11. Dále jsem kontaktovala pobočku Povodí Odry 

v Českém Těšíně, kde jsem získala informace o splavech na řece Tyře. Informace o 

památném stromě v Oldřichovicích jsem nalezla na internetových stránkách 

www.trinecko.cz.  

Fotografie použity v mé bakalářské práci byly vyfoceny fotoaparátem BenQ typu 

GH600. Spolu s mapami pak byly upraveny v programu CorelDraw X3. Všechny tabulky 

byly vytvořeny v programu Microsoft Word. GPS souřadnice keší a záchytných bodů byly 

zaměřeny programem pro geocaching c:geo staženým do mobilu Samsung Galaxy S III, 

přesnost této navigace je ± 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trinecko.cz/
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 5. Návrh turistické trasy v zájmové oblasti 

Mnou navržená trasa začíná v městské části Dolní Líštná a vede přes centrum 

Třince a Lyžbice až do části Oldřichovice u Třince (obr. 17). Celá trasa je dlouhá necelých 

10,4 km a časová náročnost je normální vycházkovou chůzí cca 2 a čtvrt hodiny, když však 

započítáme hledání jednotlivých keší a záchytných bodů, přestávky na svačinu apod., tak 

by se celkový čas měl pohybovat zhruba mezi 3 až 4 hodinami. 

K první keši (keš A – Vyhlídka nad Olší) se v Třinci nejlépe dostaneme ze zastávky 

Dolní Líštná, Sosna, Domov důchodců. Ze zastávky se vrátíme po chodníku kousek zpět, 

kde jsou schody se zeleným zábradlím a vydáme se po nich dolů. Dojdeme k  malé 

křižovatce, kterou projdeme rovně a pokračujeme po chodníku stále stejným směrem. Po 

levé straně vidíme Domov důchodců, jdeme kolem něj, pokračujeme stále rovně kolem 

zeleného plotu po levé straně, až dojdeme k zelenému potrubí, které vede nad chodníkem. 

Pod ním projdeme a vydáme se z kopce směrem dolů. Když sejdeme kopec, tak po naší 

pravé ruce máme zahrádkářskou osadu a po levé ruce vidíme vyšlapanou cestičku směrem 

do lesa. Vydáme se po ní, přejdeme přes malý potůček, který se dá lehce přeskočit nebo 

přejít po malých dřevěných trámech a vejdeme do malého lesíka, kde po pravé straně již 

vidíme místo s vyhlídkou. 

Obrázek 17 - Trasa (mapy.cz 2014, upraveno) 
Legenda: 2 – umístění keší, 2 – umístění záchytných bodů 
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5.1. Keš A – Vyhlídka nad Olší 

Vyhlídka se nachází nedaleko třinecké nemocnice Sosna nad řekou Olší v jednom 

z jejích meandrů (obr. 18). Najít ji můžeme v malém lesíku, který roste v mírném svahu. 

Do lesíka se snadno dostaneme ze zahrádkářské osady a na vyhlídce si můžeme sednout na 

dlouhý dřevěný trám a kochat se krásným výhledem na řeku (obr. 19). 

Obrázek 18 - Umístění keše A (mapy.cz 2014, upraveno) 

 
Obrázek 19 - Vyhlídka nad Olší (autor 2013) 
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5.1.1. Informace o místě 

Původní název řeky Olše byl Olza. Původ názvu je praslovanský. Označení Olza 

vyjadřovalo řeku bohatou na vodu, teprve v 19. století byl název řeky mylně upraven tak, 

jak jej známe dnes, podle názvu stromu. Olše je to však jen na mapách, pro obyvatele 

Třince je to stále Olza a tou taky zůstane (Ondraszek 2007). 

Olše je druhou největší řekou v těšínských Beskydech a pravým přítokem řeky 

Odry. Je jednou z mála příhraničních řek v České republice a teče na jejím východě, je 

proto označována jako naše nejvýchodnější řeka. Poříčí Olše zabírá plochu 1 120 km
2
 

(Ondraszek 2007). 

Řeka Olše pramení ve výšce 860 m n. m. nad obcí Istebna na polské straně Beskyd. 

Státní hranice na českou stranu překračuje zhruba 16 km od pramene a dále již protéká 

územím České republiky. Olše tvoří tzv. mokré hranice s Polskem celkově na dvou 

místech o délce 24,6 km. Řeka Olše je dlouhá 83 km, patří do povodí Odry a je (po 

Ostravici) jejím druhým nejvýznamnějším přítokem (Brosch 2005). 

První vesnicí v Česku, kterou Olše protéká po překročení polských hranic, je naše 

nejvýchodnější obec Bukovec. V Třinci protéká těmito městskými částmi: Karpentná, 

Lyžbice, Dolní Líštná a Konská. Posledním českým městem, které Olše navštíví, je město 

Bohumín. Řeka má také spoustu přítoků. V samotném Třinci to jsou říčky Lyžbice, 

Lištnice, Křivec, Tyrka, Kanada, Staviska a Sosnový potok (Ondraszek 2007). 

Charakter bystřiny, která má skalnaté balvanité dno, má Olše až k ústí potoka 

Kopytná, který můžeme nalézt v Bystřici nad Olší. Budeme-li pokračovat podhůřím 

Beskyd níže po toku, dále rovinatým územím Ostravské pánve, dostaneme se až k jejímu 

soutoku s Odrou. V širokém, nestabilním řečišti se po celé délce toku ukládaly nesené 

štěrky a řeka se běžně větvila a zaplavovala pozemky na dolním toku (Brosch 2005). 

Pořící Olše je samozřejmě také velmi bohaté na faunu. Z obojživelníků zde 

můžeme najít třeba čolky obecné, karpatské, horské či velké, dále ropuchy obecné a zelené 

či skokany hnědé, štíhlé, skřehotavé, krátkonohé a zelené. Pravidelně jsou zde také 

pozorováni hadi, např. slepýš křehký, užovka obojková a zmije obecná. Kdysi byla Olše 

jednou z evropských lososích řek, lososi odsud však vymizelo již v 19. století. 

V současnosti je v ní však možno nalézt pstruhy, parmy a lipany (Ondraszek 2007). 
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Keš je umístěna mezi kořeny jednoho ze stromů (tab. 6, obr. 20). Pro kontrolu, že 

se žáci, jakož to cílová skupina, nacházejí na správném místě, je pozice keše doplněna 

otázkou vztahující se k danému místu. 

Tabulka 6 - Základní informace o keši A (autor 2014) 

Název keše Vyhlídka nad Olší 

Souřadnice N 49
o
 40.572  ́E 18

o
 41.036´ 

Typ regular 

Velikost small 

Náročnost 2 

Terén 2 

Nápověda láska na dvou kmenech jednoho stromu 

Otázka Jaký je obvod kmene přes nápis I+R? 

Odpověď 99 cm 

 

Obrázek 20 - Umístění keše (autor 2014) 
a) umístění keše, b) pohled od vyhlídky k umístění keše  
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5.1.2. Popis cesty ke keši B 

Abychom se dostali k další keši, tak se budeme muset vrátit stejnou cestou zpět 

k Domovu důchodců a na první křižovatce nad ním se vydáme vpravo po ulici Sosnová, 

která se mírně zatáčí doprava. Pokračujeme, dokud po levé straně neuvidíme Mateřské 

centrum Sluníčko. Hned za tímto centrem se dáme doleva, kde vidíme velký most přes 

hluboké koryto, na jehož dně teče Sosnový potok, který se vlévá do řeky Olše. Most 

přejdeme a vyjdeme nahoru po chodníku, odkud už je vidět nemocniční park, v němž se 

nacházejí sochy lidí, zvířat i abstraktní sochy vytvořené různými umělci v rámci Dnů 

kultury města Třinec v letech 2007 – 2009. Park je vhodný k procházkám. Kolem plotu 

parku se dáme vpravo. Pokračujeme rovně, dokud nedojdeme k místu, odkud je za dobrého 

počasí krásný výhled na celý Třinec. Zde je také záchytný bod č. 1 (tab. 7, obr. 21).  

Tabulka 7 - Záchytný bod č. 1 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 1 

 

Otázka 

Kolik svislých tyčí tvoří souvislé zábradlí od 

vyhlídky pod kopec? 

 

Odpověď 

 

27 tyčí + 1 krátká 

 

Informace o místě 

Místo, ze kterého jde krásně vidět skoro celý Třinec, 

z tohoto důvodu zde byly vybudovány i lavičky 

 

 

 
Obrázek 21 - Vyhlídka na Třinec a vrch Javorový (autor 2013) 
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Z vyhlídky se vydáme dolů k řece a přejdeme most přes řeku Olši. Pokračujeme 

rovně mezi novostavbami rodinných domů, dokud nedojdeme na konec ulice ke křižovatce 

ve tvaru T, na které se dáme vlevo. Cesta se mírně zatáčí doprava. Dojdeme ke křižovatce, 

kterou projdeme rovně. Na konci ulice se opět dáme vlevo a poté hned vpravo. Dojdeme 

k protihlukové bariéře. Bariéru obejdeme zleva a ocitneme se na nástupišti stanice Třinec–

Centrum. Stanice, i s protihlukovou bariérou, byla vybudována v roce 2013. Vydáme se po 

nástupišti vlevo směrem k východu. U něj sejdeme po schodech dolů k chodníku a tam se 

zase dáme vlevo. Projdeme pod železničním mostem a vyjdeme schody po levé straně. 

Nad schody se vydáme vpravo směrem ke kruhovému objezdu, uprostřed kterého se 

nachází barevná plastika představující kytici (autor Jan Ambrůz), jejímž účelem je oživení 

místa a která je zároveň záchytným bodem č. 2 (tab. 8, obr. 22). 

Tabulka 8 - Záchytný bod č. 2 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 2 

 

Otázka 

 

Kolik květů tvoří kytici z ocele a plastu? 

 

Odpověď 

 

11 (květy: 4 žluté, 4 červené, 3 modro-černé) 

 

Informace o místě 

Plastika představující kytici, která je umístěná 

doprostřed kruhového objezdu. 

 

Obrázek 22 - Plastika (autor 2013) 
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Před kruhovým objezdem přejdeme vlevo po přechodu cestu a pokračujeme rovně 

do kopce přes náměstí T. G. Masaryka. Po obou stranách tohoto Masarykova náměstí stojí 

domy s podloubím, v nichž se nachází spousta malých obchůdků. Tyto domy zde stojí již 

od 50. let minulého století. V roce 2006 však prošlo náměstí rekonstrukcí, při níž byla 

vytvořena promenáda, upraveny odpočinkové plochy a přidána zeleň. Rovně pokračujeme 

i po přechodu přes cestu okolo dalšího kruhového objezdu, dokud kolem kina Kosmos po 

levé straně nedojdeme k náměstí Svobody, kde se nachází dům kultury a finanční úřad. Po 

pravé straně vidíme hotel Steel, který se řadí do kategorie tříhvězdičkových hotelů. 

S hotelem po pravé straně pokračujeme ulicí okolo parkoviště pro hosty, dokud 

nenarazíme na k nám kolmou ulici Kpt. Nálepky. Po ní se dáme vlevo a při první  

příležitosti odbočíme vpravo. Projdeme mezi mateřskou a základní školou, kde je vidět 

vstup do lesoparku. Zde je záchytný bod č. 3 (tab. 9). 

Odtud máme dvě možnosti, kudy se dostat ke keši B. Jednou z nich je se vydat po 

obvodu lesoparku vlevo a jít stále rovně, dokud nedojdeme k restauraci Slezská krčma (zde 

je možnost občerstvení, otevřeno je denně od 11 hod). U krčmy je další z vchodů do 

lesoparku. Před dřevěnou vstupní bránou se vydáme vlevo po úzké cestě, která je vysypaná 

mulčovací kůrou a ohraničená dřevěnými kulatými kládami, které jsou za vlhkého počasí 

velmi kluzké. Po cestě pokračujeme stále rovně, dokud nenarazíme na kamenný brod přes 

říčku Křivec. Pokud dáváme přednost procházce lesoparkem, tak druhou možností je u 

záchytného bodu č. 3 vejít do lesoparku. Po asfaltové cestě dojdeme k největšímu rozcestí 

v lesoparku, na kterém se kříží tři různé cesty. My odbočíme na první možnou cestu vlevo 

a vydáme se po ní. Přejdeme přes most a hned za ním je cesta vpravo. Zanedlouho po 

pravé straně uvidíme kamenný brod. Při jeho přechodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

Cesta od keše A je dlouhá 3,4 km a pěšky zabere asi 45 minut času. 

Tabulka 9 - Záchytný bod č. 3 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 3 

 

Otázka 

Informační tabule - uveďte číslo projektu 

revitalizace lesoparku v Třinci. 

 

Odpověď 

 

CZ.1.10/3.2.00/02.00399 

 

Informace o místě 

Třinecký lesopark prošel revitalizací v roce 2009 a je 

vyhledáván obyvateli k relaxaci a procházkám. 



Barbora Uhrová: Geocaching v Třinci a okolí 

2013                                                                                                                                      35 

 

5.2. Keš B – Kamenný brod 

Kamenný brod leží v třineckém lesoparku přes potok Křivec (obr. 23). Je postaven 

mezi meandry této malé říčky a je udělán z velkých kamenů, které jsou v zimě nebo za 

vlhka docela kluzké, je tedy nevhodné používat jej, pokud není suché a teplé počasí. Brod 

v lese působí přirozeně a svým vzhledem nenarušuje okolní krajinu (obr. 24). 

Obrázek 23 - Umístění keše B (mapy.cz 2014, upraveno) 

 
Obrázek 24 - Kamenný brod (autor 2013) 
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5.2.1. Informace o místě 

Třinecký lesopark, ve kterém kamenný brod leží, můžeme najít v městské části 

Třinec-Lyžbice. Je situován přímo uprostřed městské zástavby, obyvatelům Třince tedy 

stačí pár kroků, aby se ocitli uprostřed přírody. V každém ročním období je vyhledáván 

spoustou lidí, kteří se zde chodí procházet či jej navštěvují s dětmi, které se mohou vyřádit 

na skluzavkách, houpačkách nebo prolézačkách. V lesoparku jsou také uzpůsobeny cesty 

např. pro jízdu na kolečkových bruslích. 

Lesopark prošel v období květen – listopad 2009 rozsáhlou rekonstrukcí z důvodu 

špatného technického stavu a výstavby pobytových zón. Dalším důvodem k opravě byla 

místní mládež, jež se v lesoparku uchylovala k alkoholu a kriminalitě. Celková cena 

opravy byla zhruba 9,324 mil. Kč. Dotace na tento projekt (Revitalizace lesoparku 

v Třinci) byla získána z ROP Moravskoslezsko 2007-2013 a zároveň byl projekt 

spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie (Fojcik 2009). 

V revitalizovaném lesoparku nyní můžeme nalézt 14 nových odpočinkových ploch, 

které zabírají celkovou rozlohu 2 400 m
2
. V těchto odpočinkových zónách se nachází 

specifické vybavení a jsou doplněny výtvarnými díly, desítkami autorských a atypických 

laviček a jsou vybaveny i dalšími zajímavými prvky pro děti, jako např. lanová dráha, 

šplhací souprava nebo houpačka „Ptačí hnízdo“. Mezi dalším vybavením je lesní učebna a 

dětská hřiště. V lesoparku se také nachází spousta ptačích budek a také informační tabule a 

orientační tabule, které slouží ke snadnější orientaci v lesoparku. Dále bylo vybudováno 6 

nových vstupů do lesoparku. U každého z nich je umístěna informační tabule s přehlednou 

mapou lesoparku. V zimě se zde upravuje běžkařská trasa (Lesopark Třinec 2013). 

Potok Křivec (také Křivý) kříží pěšiny v lesoparku na třech místech, dostat se přes 

něj můžeme ve dvou případech přes most nebo můžeme využít kamenný brod (Lesopark 

Třinec 2013). Tento potok pramení v Třinci–Oldřichovicích pod horou Kozinec 

v nadmořské výšce 390 m a u koksovny Třineckých železáren na úrovni jižní brány se 

vlévá do Olše. Délka tohoto toku je 4 km. Potok protéká nedaleko restaurace U Napoleona 

(restaurace nese jméno francouzského císaře Napoleona, který zde podle legendy nocoval) 

a západní části Terasy (Ondraszek 2007). Kdysi tento potok tekl přes třinecké náměstí, ale 

často se rozvodňoval, proto byl v 30. letech zasypán a bylo pro něj vytvořeno nové koryto, 

takové jak jej známe dnes (Knybel 2013).  
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Keš je umístěna v dutém pařezu na dohled od brodu (tab. 10, obr. 25). Pro kontrolu, 

že se žáci, jakož to cílová skupina, nacházejí na správném místě, je pozice keše doplněna 

otázkou vztahující se k danému místu. 

Tabulka 10 - Základní informace o keši B (autor 2014) 

Název keše Kamenný brod 

Souřadnice N 49° 39.738  ́E 018° 40.111´ 

Typ regular 

Velikost small 

Náročnost 2 

Terén 2 

Nápověda vyvýšený pařez 

Otázka Kolik balvanů větších než 40 cm tvoří brod? 

Odpověď 6 

 

Obrázek 25 - Umístění keše (autor 2014) 
a) pohled od brodu k umístění keše, b) umístění keše 
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5.2.2. Popis cesty ke keši C 

Když nalezneme keš, tak se vrátíme zpět na cestičku a pokračujeme v chůzi dále. 

Dojdeme na křižovatku, kde vpravo vidíme jednu z pobytových zón. Pokračujeme po cestě 

stále rovně, než dojdeme na asfaltový chodník, po kterém se dáme vlevo. Jdeme stále 

rovně po cestě, dokud nedojdeme k okraji lesoparku, kde vidíme informační tabuli a tedy i 

záchytný bod č. 4 (tab. 11). 

Od informační tabule se vydáme směrem vpravo okolo silnice E75 (věnujeme 

zvýšenou pozornost autům, kterých zde projíždí opravdu hodně) a dojdeme k  autobusové 

zastávce. Tudy jezdí linky č. 765 (směr Třinec, aut.st.) a 766 (směr Frýdek -Místek, aut. 

nádr.)  Zde opět se zvýšenou opatrností, přejdeme přes cestu k zahradnictví u větrníku. Od 

tohoto zahradnictví už vidíme rozcestník – záchytný bod č. 5 (tab. 12).  

Pokračujeme pořád rovně mezi rodinnými domky, dokud po pravé straně 

neuvidíme odbočku, která vede z jedné strany okolo pole. Toto pole přejdeme napříč 

k lesíku, kde je ukrytá další keš. Cesta je dlouhá asi 1,7 km a pěšky zabere cca 22 minut 

chůze. 

Tabulka 11 - Záchytný bod č. 4 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 4 

 

Otázka 

Informační tabule – co je na fotografii v pravém 

dolním rohu tabule? 

 

Odpověď 

 

Dětské hřiště (průlizky, houpačky, lavička) 

 

Informace o místě 

Východ z lesoparku je u silnice E75, která spojuje 

Třinec s Českým Těšínem. 

 

Tabulka 12 - Záchytný bod č. 5 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 5 

 

Otázka 

 

Jaká je barva turistické trasy, po které jdete? 

 

Odpověď 

 

žlutá 

 

Informace o místě 

Žlutá značka vede od vlakového nádraží v Třinci až 

k rozcestí Rovná na okraji Třince-Oldřichovic. 
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5.3. Keš C – Lesík u skrytého rybníčku 

Tento malý nenápadný rybníček je dobře schován před zraky lidí v malém lesíku 

nedaleko rozcestí Větrník v městské části Třinec-Oldřichovice (obr. 26). Jelikož rybníček 

(obr. 27) patří soukromým majitelům a nachází se na soukromém pozemku, tak keš je 

umístěna na okraji malého lesíka, který obklopuje tento rybníček. Lesík je tvořen převážně 

olšemi a břízami 

Obrázek 26 - Umístění keše C (mapy.cz 2014, upraveno) 

 
Obrázek 27 - Skrytý rybníček (autor 2013) 
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5.3.1. Informace o místě 

Rybníček se nachází v Třinci–Oldřichovicích a na první pohled nejde vůbec vidět. 

Spousta místních obyvatel ani nemá tušení, že chodí kousek od něj. Je to dáno hlavně tím, 

že leží na soukromém pozemku uprostřed malého lesíka. Rybníček nemá žádný název a 

sloužil jako požární nádrž. Pravděpodobně je zde od minulého století a patří soukromým 

vlastníkům (Knybel 2013).  

Břeh rybníčku je porostlý olšemi a břízami. Olše lepkavá (Alnus glutinosa) patři do 

čeledi břízovitých. Může dorůstat výšky až 20 m a má černošedou kůru a přímé, později 

převislé, větve. Pupeny jsou nafialovělé a krátké řapíkaté listy mají okrouhlý tvar, zespodu 

jsou klínovité, vykrojené na špičce a okraje jsou dvojitě zubaté. V mládí jsou listy lepkavé. 

Samčí květy jsou v převislých jehnědách a za květu se prodlužují. V podobě zelených 

válečků jsou na větvích již na podzim. Samičí jehnědy jsou krátké, vzpřímené a vejčité. 

Tyto jehnědy za plodu dřevnatí a tvoří šištičky, které jsou zpočátku zelené a později 

zčernají. I po vypadání semen tyto šištičky zůstávají na stromech až do příštího roku. 

V květnu a v červnu olše kvete a pyl přenáší vítr. Plody tvoří malé zploštělé nažky. Olše ke 

svému růstu potřebuje stálou vlhkost v půdě a její typický výskyt je na březích okolo řek či 

bažin. Její výskyt v těchto místech má svůj význam, protože kořeny zpevňují břehy a tím 

brání podemílání a odnosu půdy. Dřevo olše je měkké, lehké a dá se snadno opracovávat. 

Jeho barva je bílá, ale za působení vzduchu rychle červená. Olše se často využívá 

v truhlářství, řezbářství a také byla používána v koželužství při výrobě hnědého barviva 

(Tříska 1979). 

Bříza bělokorá (Betula pendula) patří stejně jako olše do čeledi břízovitých. Má 

štíhlý kmen a nápadně bílou kůru. Bílá barva je způsobena pryskyřičnou látkou betulin. 

Zespod kmene je kůra hrubá, rozpraskaná a tmavá. Listy mají čepel, která je srdčitá a na 

okrajích dvakrát ostře pilovitá, a v mládí jsou lepkavé. Samčí i samičí květy mají podobu 

jehněd, pouze samčí mají hnědé listeny a květy mají žluté prašníky. Plodem jsou okřídlené 

nažky. Bříza je v květu od dubna do května a často tvoří, společně s olšemi nebo osikami, 

velké porosty. Bříza je velmi skromná dřevina a vydrží i v drsných podmínkách, ale je 

náročná na světlo. Dřevo je bílé a měkké, ale také těžké a houževnaté, a snadno podléhá 

zkáze. Listy břízy mají antibiotické a minerální účinky a obsahují vitamin C. Dřevo je 

využíváno např. v řezbářství (Tříska 1979). 
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Keš je umístěna v dutině mezi třemi srostlými stromy (tab. 13, obr. 28). Pro 

kontrolu, že se žáci, jakož to cílová skupina, nacházejí na správném místě, je pozice keše 

doplněna otázkou vztahující se k danému místu. 

Tabulka 13 - Základní informace o keši C (autor 2014) 

Název keše Lesík u skrytého rybníčku 

Souřadnice N 49
o
 39.406  ́E18

o
 39.760´ 

Typ regular 

Velikost small 

Náročnost 2 

Terén 2 

Nápověda 3 srostlé stromy na kraji pole 

Otázka Jaké je číslo domu, za odbočkou, který se nachází na linii s keší? 

Odpověď 194 

 

Obrázek 28 - Umístění keše (autor 2014) 
a) umístění keše, b) pohled přes rybníček k místu umístění keše  
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5.3.2. Popis cesty ke keši D 

Po nalezení keše C a pokochání se rybníčkem ukrytým v lesíku se vrátíme stejnou 

cestou přes pole na cestu, po které jsme přišli a pokračujeme po ní rovně. Když ujdeme pár 

stovek metrů a přejdeme pár rodinných domků, tak po pravé straně uvidíme za plotem 

budovu – modlitebnu, která je záchytným bodem č. 6 (tab. 14, obr. 29). Poznáme ji snadno 

díky nápisu a informační ceduli umístěných přímo vedle vstupních dveří.  

Tabulka 14 - Záchytný bod č. 6 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 6 

 

Otázka 

 

Modlitebna – jaké církvi patří? 

 

Odpověď 

 

Církev adventistů sedmého dne 

 

Informace o místě 

Modlitebna patří sboru Církve adventistů sedmého 

dne od roku 1992. 

 

 
Obrázek 29 - Modlitebna (autor 2013) 
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Od modlitebny pokračujeme po cestě dále, po pár metrech se zatočí vpravo. 

Mineme odbočku doleva a po pravé straně postupně čtyři rodinné domy a potůček. Jdeme 

po cestě stále rovně, dokud neuvidíme po pravé straně za odbočkou žlutý rohový dům, jež 

je záchytným bodem č. 7 (tab. 15). 

Po nalezení záchytného bodu č. 7 pokračujeme zase dále po cestě, na které 

narazíme na informační tabuli cyklistické trasy, která tudy prochází. Ta je záchytným 

bodem č. 8 (tab. 16).  

Pokračujeme rovně po stejné cestě, v této chvíli jsou po obou stranách cesty pouze 

pole. To se změní ve chvíli, kdy dojdeme k budově firmy T -DEX, s r.o., která se zabývá 

prodejem stavebního materiálu. Plechový plot, který ohraničuje území firmy, je naším 

záchytným bodem č. 9 (tab. 17).  

Po naměření potřebných údajů u záchytného bodu č. 9 pokračujeme po cestě dále, 

dokud po pár metrech nenarazíme na křižovatku. U ní po levé straně můžeme vidět jednu 

ze dvou škol (česká a polská), které se v Třinci-Oldřichovicích nacházejí. Toto je škola 

česká. Naproti ní je u cesty autobusová zastávka, která nese stejný název, tedy Česká škola. 

Druhým zajímavým místem u školy je památník obětem fašismu z let 1939-1945. Naproti 

křižovatce je mezi stromy dobře ukryt strom republiky (obr. 30), u kterého je také pamětní 

deska s údaji, že strom byl vysazen k 50. výročí založení České republiky 28. října 1968. 

Obrázek 30 - Strom republiky (autor 2014) 
a) pohled na strom, b) pamětní deska 
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Pokud se rozhodneme prohlédnout si strom republiky, tak se poté vrátíme zpět 

k cestě, na křižovatce se vydáme vpravo a pokračujeme rovně podél pole, které máme po 

pravé straně. Když po pár set metrech po naší levé straně mineme první dům, tak po pravé 

straně vidíme odbočku k rodinným domkům. Vydáme se po ní a po cca 120 metrech už 

napravo můžeme vidět malý rybníček. Ten je osázený vysokými stromy, které jej skrývají 

před zraky kolemjdoucích, a dá se tedy velmi snadno přehlédnout. Z  jedné strany rybníčku 

roste také rákosí, v němž je u kamenné desky skryta keš D. Cesta je dlouhá 2 km a pěšky 

zabere cca 26 minut.       

Tabulka 15 - Záchytný bod č. 7 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 7 

 

Otázka 

 

Jaké je číslo žlutého rohového domu? 

 

Odpověď 

 

796 

 

Informace o místě 

Tento dům stojí velmi blízko oblasti, kudy by měla 

v blízké budoucnosti vést dálnice. 

 

Tabulka 16 - Záchytný bod č. 8 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 8 

 

Otázka 

 

Jaké je číslo cyklotrasy, která zde vede? 

 

Odpověď 

 

6151 

 

Informace o místě 

Cyklotrasa č. 6151 vede z Třince-Oldřichovic až 

k nemocnici Na Sosně v Třinci a délka je cca 6 km. 

 

 

Tabulka 17 - Záchytný bod č. 9 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 9 

 

Otázka 

 

Jak je vysoký plechový plot? 

 

Odpověď 

 

224 cm 

 

Informace o místě 

Plot je okolo pozemku firmy, která se zabývá 

prodejem stavebního materiálu. 
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5.4. Keš D – Rybníček 

Rybníček se nachází na otevřeném poli, na které jde dobře vidět, přesto jej lze 

snadno přehlédnout, pokud ho přímo nehledáme (obr. 31). Je osázen stromy a rákosím 

(obr. 32), v létě na něm můžeme vidět kačeny, v zimě na něm zase místní obyvatelé bruslí.  

Obrázek 31 - Umístění keše D (mapy.cz 2014, upraveno) 

 
Obrázek 32 - Rybníček (autor 2013) 
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5.4.1. Informace o místě 

Malý rybníček můžeme nalézt v Třinci–Oldřichovicích. Pochází z minulého století, 

pravděpodobně byl založen před 1. světovou válkou nebo těsně po ní. Slouží jako chovný 

rybník na ryby. V rybníce se nachází cca 50 kaprů, 20 amurů, 1 sumec, 2 štiky, 50 candátů 

a přemnožený je v něm karas, bílá ryba a vytřený kapr. Každých 5 let dochází k jeho 

vypouštění a výlovu ryb, k dalšímu výlovu dojde letos na podzim. Zajímavostí je, že není 

napájen potokem, ale drenážkami, které svádí vodu z okolního pole. Jinak rybníček slouží 

k migraci žab mezi řekou Tyrou a rybníkem, ale za poslední léta jejich počet velmi klesl. 

V zimě jej místní obyvatelé využívají k bruslení. Patří soukromým vlastníkům a místními 

obyvateli je nazýván jako Trombikův stav (Trombik 2013). 

Pole, na kterém se rybníček nachází, patřil stejným majitelům. V současné době jej 

už ale nevlastní, z důvodu jeho vykoupení státem. V budoucnu by tudy totiž měla vést 

přeložka silnice I. třídy číslo 11 Oldřichovice–Bystřice (obr. 28). Katastrální území, 

kterými silnice bude procházet, jsou Oldřichovice, Lyžbice, Karpentná, Vendryně a 

Bystřice nad Olší. Vykoupeny jsou již všechny pozemky, které by stavba silnice měla 

zasáhnout. Postupně jsou také vydávána stavební pobolení. Zahájení stavby je plánováno 

na červen 2014, uvedení silnice do provozu na listopad 2017. Tato data jsou ovšem 

orientační, z důvodu působení mnoha faktorů. Délka trasy by po dostavění měla být 6 240 

m a předpokládaná cena by měla činit 2 644 468 496 Kč bez DPH (Silnice I/11 2014). 

Dopravní význam, který tato stavba má, je propojení rychlostní silnice R48 se 

Slovenskou republikou. Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice by měla také mít přímou 

návaznost na související stavbu I/11 Nebory-Oldřichovice. Současná silnice I/11 prochází 

zastavěnou částí Třince, severně od CHKO Beskydy. Nutnost výstavby přeložky navazuje 

na nevyhovující parametry (výškové řešení a šířkové uspořádání) stávající silnice. Tyto 

nepříznivé faktory ovlivňují život obyvatel v obcích, kterými silnice prochází a dalšími 

negativními důsledky jsou neplynulá jízda, tedy větší spotřeba pohonných hmot, což vede 

ke zhoršujícímu se životnímu prostředí (Silnice I/11 2014). 

Stavba by měla začínat za mimoúrovňovou křižovatkou Oldřichovice. Začátek by 

měl procházet lesním komplexem v Oldřichovicích a Lyžbicích, zde byla věnována velká 

pozornost minimalizaci záboru. Dále bude pokračovat přes zemědělské pozemky a řeku 

Olši. Končit by měla v prostoru současné silnice I/11 za obcí Bystřice (Silnice I/11 2014). 
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Keš je umístěna mezi kamennou deskou a rákosím (tab. 18, obr. 33). Pro kontrolu, 

že se žáci, jakož to cílová skupina, nacházejí na správném místě, je pozice keše doplněna 

otázkou vztahující se k danému místu. 

Tabulka 18 - Základní informace o keši D (autor 2014) 

Název keše Rybníček 

Souřadnice N 49° 39.337  ́E 018° 39.144´ 

Typ regular 

Velikost small 

Náročnost 2 

Terén 2 

Nápověda kamenná deska v rákosí 

Otázka Jaké jsou rozměry kamenné desky? 

Odpověď šířka: 118 cm / výška: 296 cm 

 

Obrázek 33 - Umístění keše (autor 2014) 
a) umístění keše, b) pohled na místo umístění keše a rybníček 
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5.4.2. Popis cesty ke keši E 

Po nalezení keše se od rybníčku se zase vrátíme na hlavní cestu a vydáme se vlevo, 

tedy stejným směrem, kterým jsme původně přišli. Dojdeme ke křižovatce u školy a 

vydáme se vpravo přes most, který vede přes řeku Tyru. Po pravé straně za mostem 

můžeme najít spoustu různých firem. Nás však zajímá hned první podnik, na který 

můžeme narazit – AGRICOOP, a.s. Tato firma vlastní stáje, jež se na tomto místě 

nacházejí. Tato stáj je především chovná, ale je také využívána jako jezdecký klub. 

V současnosti se v této stáji nachází 9 koní – 3 velké klisny, 5 pony klisen a jedno ustájené 

hříbě. Každého z těchto koní má na starosti jedna z devíti členek, které do této stáje 

docházejí. Firma AGRICOOP, a.s. jež stáje vlastní, se zabývá zemědělskou výrobou, 

zámečnictvím, nástrojařstvím, kovářstvím a podkovářstvím, obráběčstvím, opravami 

silničních vozidel, ale také ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, dále také 

silniční motorovou dopravou. Zkrácené informace o něm najdeme na vratech na ceduli, jež 

je záchytným bodem č. 10 (tab. 19). 

Po zjištění odpovědi pokračujeme v cestě a na prvním rozcestí se vydáme po ulici 

vlevo. V této ulici musíme podle dopravních značek zjistit odpověď k dalšímu záchytnému 

bodu – č. 11 (tab. 20). 

Při první příležitosti se vydáme vedlejší ulicí vlevo a dojdeme k prvnímu domu po 

naší levé straně, který je z geologického hlediska velmi zajímavý svým obložením, a proto 

se k němu vztahuje záchytný bod č. 12 (tab. 21). Dům je obložen prachovou břidlicí (obr. 

34).  

 
Obrázek 34 - Prachová břidlice (Přírodní kámen 2014) 
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Budeme pokračovat dále kolem domku směrem do lesíka, až dojdeme k mostku 

přes řeku Tyru, který má červené zábradlí. Po levé straně se pod tímto mostem nachází 

splav, který byl vybudován v roce 1932. Hned za mostem vpravo vidíme vyšlapanou cestu, 

která vede podél řeky proti jejímu proudu. Vydáme se po ní a po cestě vidíme několik 

vybudovaných splavů, z nichž z některých zbyly jen torza. Pokračujeme stále rovně, dokud 

nenarazíme na první splav, u kterého je pamětní deska s vyraženým datem postavení. U 

tohoto splavu se nachází keš E. Cesta je dlouhá 1 km a pěšky nám zabere cca 13 minut. 

Tabulka 19 - Záchytný bod č. 10 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 10 

 

Otázka 

AGRICOOP – a.s., čím se zabývá – co je uvedeno 

na ceduli podniku? 

 

Odpověď 

Závod rostlinné výroby, autodopravy, těžké 

chemizace a opravárenství 

 

Informace o místě 

Závod se nachází v blízkosti řeky Tyry, jež pramení 

v části Třinec-Tyra. 

 

 

 
Tabulka 20 - Záchytný bod č. 11 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 11 

 

Otázka 

 

Jaká je maximální povolená rychlost v této ulici? 

 

Odpověď 

 

30 km/h 

 

Informace o místě 

Ulice vede částí Třince-Oldřichovic, která je 

nazývána Rovňa. 

  

 
 

Tabulka 21 - Záchytný bod č. 12 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 12 

 

Otázka 

Novostavba – jakým kamenem jsou vyplněny 

sloupky plotu a částečně obložen dům? 

 

Odpověď 

 

prachovitá břidlice 

 

Informace o místě 

Prachovitá břidlice se řadí mezi aleurity, které 

spadají pod klastické sedimentární horniny. 
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5.5. Keš E – Splav na Tyře 

Splav je jedním z mnoha spádových objektů na řece Tyře (obr. 35), které byly 

postaveny v letech 1930 – 1932, a je dobře zachovalý (obr. 36). Kolem říčky Tyry vede 

malým lesíkem vyšlapaná cestička, která je výborným místem pro procházku.  

Obrázek 35 - Umístění keše E (mapy.cz 2014, upraveno) 

 
Obrázek 36 - Splav na Tyře (autor 2013) 
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5.5.1. Informace o místě 

Vodní tok Tyra (také Tyrka), na kterém leží splav, pramení na severním svahu 

Kalužného vrchu (993,6 m) ve výšce 950 m. Zleva do Tyry přitékají potoky z východního 

svahu Ropice (1082,5 m) a z jihovýchodních svahů Plané doliny. Pravým přítokem je 

potok ze západního svahu Ostrého (1044,4 m). Tyra protéká stejnojmennou obcí a dále 

obcí Oldřichovice. Těsně před svým ústím se do ní vlévají říčky pramenící na severním 

svahu Javorového (1031,6 m). Říčka se vlévá do Olše na úrovni koksovny Třineckých 

železáren a je spravována Povodím Odry. Tok má délku 13 km (Ondraszek 2007). 

V současné době bylo vodní koryto po povodních upraveno a část Tyrky je 

zregulována, a to především v částech u soutoku s Olší. Srážky a množství sněhu výrazně 

ovlivňuje množství vody v tomto vodním toku, proto především v jarním období při tání 

sněhu dochází k tomu, že tok získává na intenzitě a jeho silnější proud zdolává i 

zregulované dno. Zároveň vznikají náplavové mělčiny nebo dochází ke strhávání 

převislých břehů. Ke zregulování toku došlo především v místech okolo komunikací a 

mostů. Tyrka se díky regulaci již nevylévá z břehů a nedochází k zaplavování okolních 

porostů, přesto vytváří různá zajímavá zákoutí, náplavy a mělčiny (Madzia 2007). 

Můžeme tvrdit, že v Tyrce se zlepšuje kvalita vody a díky tomu se zde vrací vzácní 

živočichové. Ve vodě můžeme například zahlédnout hlemýždě, jejich ulity zabírají 

v některých místech podstatnou část dna. K vidění je zde i pár exemplářů raka říčního, ale 

po nalezení račího moru na vedlejších tocích se jejich počet výrazně snížil. Díky tomu, že 

je voda čistější, se do ní také vrátila vranka a pstruh, kteří se navzájem velmi ovlivňují. 

Dravý pstruh jako potravu loví vranky a vranky se naopak živí jikrami nebo plůdky 

pstruhů (Madzia 2007). 

Samotný splav můžeme nalézt v části Třinec–Oldřichovice. Jedná se o spádový 

objekt – zděný stupeň z kamenné konstrukce, vývar je opevněn dřevěným deštěním. 

Stupeň výšky je 1,9 m. Postaven byl v rámci hrazení bystřiny Tyrky v letech 1930 – 1932 

(rok dokončení je zde doložen pamětní deskou). Původně byl splav veden jako jez a 

v současné době stabilizuje niveletu toku Tyrka. Odhadem by se měl okolo roku 2015 nebo 

2016 rekonstruovat v rámci úprav vodního toku Tyrka, aby se zlepšila jeho migrační 

posloupnost (Filip 2013).  
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Keš je umístěna mezi kořeny stromu u cestičky okolo splavu (tab. 22, obr. 37). Pro 

kontrolu, že se žáci, jakož to cílová skupina, nacházejí na správném místě, je pozice keše 

doplněna otázkou vztahující se k danému místu. 

Tabulka 22 - Základní informace o keši E (autor 2014) 

Název keše Splav na Tyře 

Souřadnice N 49° 38.964  ́E 018° 39.081´ 

Typ regular 

Velikost small 

Náročnost 2 

Terén 2 

Nápověda vykotlaný strom u splavu, jmelí nad hlavou, u stezky 

Otázka Co zde slouží k přechodu Tyry na druhý břeh? 

Odpověď Lávky z kuláků (je jich zde několik a jsou prohnilé a napůl rozpadlé) 

 

Obrázek 37 - Umístění keše (autor 2014) 
a) pohled od splavu k umístění keše, b) umístění keše  
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5.5.2. Popis cesty ke keši F 

Od splavu pokračujeme stále rovně po vyšlapané cestě okolo říčky Tyry. 

Pokračujeme, dokud nenarazíme na asfaltovou silnici kolmou na naši vyšlapanou cestičku, 

po pravé straně je most. My se vydáme vlevo a jdeme k rozcestí u penzionu, kde vidíme 

autobusovou zastávku – záchytný bod č. 13 (tab. 23). 

V tuto chvíli se dostáváme na území CHKO Beskydy. Kolem penzionu se dáme 

vpravo a pokračujeme po cestě stále rovně. Na cestě si dáváme pozor, protože zde jezdí 

spousta aut. Zabočíme vpravo naproti kostelu, až uvidíme sochu dřevěného skřítka u 

památného stromu (obr. 38), záchytného bodu č. 14 (tab. 24). Stáří tohoto stromu je cca 

250 let a památným byl vyhlášen v roce 1995. Jedná se o dub letní (Quercus robur), výška 

je 28 m a obvod kmene činí 514 cm. Tento oldřichovický dub patří k nejmohutnějším 

dřevinám v obci Oldřichovice a pravděpodobně byl součástí přirozeného břehového 

porostu v údolní nivě. Dub letní bývá v největší míře zastoupen v lužních lesích okolo 

větších řek. Vlivem člověka však došlo k významné proměně jeho populace. Dubové dřevo 

má mnohostranné využití, např. při výrobě dýh, ve vodním stavitelství, k výrobě parket, 

pražců, sudů a nábytku a také se využívá jako stavební dříví. Žaludy (plody dubu) kdysi 

sloužily jako náhražka za kávu. Kůra se využívá ve farmaceutickém průmyslu, především 

v kožním lékařství. Dříve byl tento strom také s oblibou vysazován v zámeckých 

zahradách (Informační tabule). 

Od stromu se vrátíme zpět k hlavní cestě a pokračujeme vpravo. Na první 

křižovatce vidíme rozcestník, který je posledním záchytným bodem č. 15 (tab. 26).  

Na rozcestí odbočíme vlevo a jdeme, dokud nenarazíme na památný strom. Zde je 

keš F. Cesta je dlouhá 2,3 km a pěšky nám zabere cca 31 minut. 

Tabulka 23 - Záchytný bod č. 13 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 13 

 

Otázka 

 

Jak se jmenuje autobusová zastávka? 

 

Odpověď 

 

Oldřichovice, rest. Na rozcestí 

 

Informace o místě 

Z tohoto rozcestí je to velmi blízko ke stanici lanové 

dráhy, která vede na vrch Javorový. 
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Tabulka 24 - Záchytný bod č. 14 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 14 

 

Otázka 

 

Jaký je druh, latinský název a výška dubu? 

 

Odpověď 

 

dub letní – Quercus robur, 28 m 

 

Informace o místě 

Autor skřítka je neznámý, stáří dubu je asi 250 let a 

památným stromem je od roku 1995. 

 

Obrázek 38 - Památný strom s dřevěnou sochou (autor 2014) 
   a) památný strom, b) dřevěný skřítek u památného stromu 

 
 

Tabulka 25 - Záchytný bod č. 15 (autor 2014) 

Číslo záchytného bodu 15 

 

Otázka 

 

Která turistická trasa je nejdelší a kam vede? 

 

Odpověď 

 

11 km ŘEKA (řeka, bus) 

 

Informace o místě 

Z tohoto rozcestí se dá snadno dostat na vrcholy 

Javorový nebo Ostrý. 
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5.6. Keš F – Památný strom 

Památný strom stojí osamoceně u cesty vedoucí na Karpentnou (obr. 39) a je to 

jasan ztepilý (obr. 40). V blízkosti je jen jeden dům, je tedy výraznou dominantou krajiny a 

jistě si pozornost zaslouží. 

Obrázek 39 - Umístění keše F (mapy.cz 2014, upraveno) 

 Obrázek 40 - Památný strom (autor 2014) 



Barbora Uhrová: Geocaching v Třinci a okolí 

2013                                                                                                                                      56 

 

5.6.1. Informace o místě 

Oldřichovický jasan ztepilý je vysoký 17,5 m, obvod kmene je 446 cm a stáří je cca 

150 let. Najít jej můžeme v CHKO Beskydy v blízkosti silnice. Zhruba ve čtyřmetrové 

výšce se mohutný kmen dělí na dvě hlavní větve a má rovnoměrnou, téměř k zemi sahající 

korunu. Tento strom plní funkci estetickou a krajinotvornou a je významnou dominantou 

místa. Památným stromem byl jasan s velmi dobrým zdravotním stavem vyhlášen 

29.7.2003 (Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 2012). 

V Třinci to však není jediný chráněný strom. Dalšími jsou buky v Karpentné, duby 

letní v Neborech a Oldřichovicích a jírovce v Neborech a Oldřichovicích.  

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny můžeme za památné stromy prohlásit 

takové stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které nějak vynikají svým vzrůstem, věkem 

nebo patří–li mezi významné krajinné dominanty či připomínají–li historickou událost 

nebo různé pověsti a báje. Strom, který je uznán památným, je chráněný zákonem před 

poškozováním a není povolena škodlivá činnost ani v tzv. ochranném pásmu, což je 

pomyslný kruh okolo stromu, který odpovídá velikosti poloměru desetinásobku průměru 

kmene (Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 2012).  

Návrh, aby něčím významný strom byl vyhlášen památným stromem, může podat 

jakýkoliv občan. Oprávnění vyhlašovat památné stromy, jejich skupiny či stromořadí i 

jejich ochranná pásma mají pověřené obecní a městské úřady statutárních měst, Magistrát 

hl. m. Prahy, správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí (ty však 

pouze v rámci svých územních působností. Přestože tyto situace jsou opravdu velmi 

výjimečné, tak při vyhlašování na území národních přírodních rezervací a národních 

přírodních památek tato kompetence patří Ministerstvu životního prostředí České 

republiky, na území přírodních rezervací a přírodních památek kompetence patří okresním 

úřadům. Stejné úřady jsou také kompetentní ochranu zrušit. Obecní úřad nesmí povolit 

kácení památných stromů, aniž by jejich ochrana předtím nebyla zrušena příslušným 

úřadem (Hrušková, Turek 2006). 

Všechny památné stromy si zaslouží naši ochranu a péči kvůli svému 

ekologickému, historickému nebo estetickému významu (Podklady pro rozbor udržitelného 

rozvoje území 2012). 
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Keš je umístěna přes cestu nad betonovým ústím strouhy (tab. 26, obr. 41). Pro 

kontrolu, že se žáci, jakož to cílová skupina, nacházejí na správném místě, je pozice keše 

doplněna otázkou vztahující se k danému místu. 

Tabulka 26 - Základní informace o keši F (autor 2014) 

Název keše Památný strom 

Souřadnice N 49° 37.961  ́E 018° 39.709´ 

Typ regular 

Velikost small 

Náročnost 2 

Terén 2 

Nápověda přes cestu nad betonovým ústím strouhy 

Otázka Uveďte český i latinský název památného stromu 

Odpověď Jasan ztepilý (fraxinus excelsior) 

 

Obrázek 41 - Umístění keše (autor 2014) 
a) pohled od umístění keše ke stromu, b) umístění keše 
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6. Závěr 

V úvodní části bakalářské práce jsem se věnovala popisu poměrů v zájmové oblasti, 

jako je geologie, geomorfologie, fauna a flóra, či hydrogeologie a klimatologie. Část 

úvodní kapitoly jsem také věnovala zařazení města Třinec do správních oblastí a také 

historii tohoto města od úplných počátků až do současnosti.  

V další kapitole se věnuji geocachingu jako takovému. Popisuji základní princip 

této hry, jeho pravidla, postup při zakládání keší a rozdělení keší podle velikosti, terénu, 

obtížnosti a zaměření.  

V následující kapitole jsem se věnovala popisu metodiky mé práce, tedy mého 

postupu při hledání vhodných míst pro keše, při jejich zakládání a následného registrování 

na internet. Popisuji zde také způsob, jakým jsem získávala informace o konkrétních 

místech a také, jakých přístrojů a programů jsem při zpracování své bakalářské práce 

použila.  

V hlavní a nejdůležitější části se věnuji trase, kterou jsem vytvořila pro účely 

Geologického kladívka, které se pořádá pod záštitou Institutu geologického inženýrství na 

Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava. Trasa by měla vést k seznámení žáků 

středních a základních škol s geologií a také se zajímavými místy v určené oblasti. Věřím, 

že se mi podařila najít zajímavá místa, která nadchnou a poučí každého geocachera. 

Při vytváření trasy jsem se jako geocachingový nováček setkala s problémy, ať už 

při samotném zakládání keší, nebo při dohledávání informací o mnou vybraných místech. 

Podařilo se mi však se s těmito problémy vypořádat. Po založení keší je začali ihned 

navštěvovat geocacheři, u kterých, jak je vidět z příloh, jsem se však nesetkala s žádnou 

závažnější kritikou. Ke dni 29.4.2014 byly keše nalezeny v tomto počtu: keš A – 105 

nálezů, keš B – 130 nálezů, keš C – 104 nálezů, keš D – 129 nálezů, keš E – 118 nálezů, 

keš F – 108 nálezů. 

Geocaching je velmi zajímavá forma turistiky a určitě bych jej doporučila všem, 

kteří chtějí ozvláštnit svůj výlet nějakým zajímavým cílem, poznat nová místa a přiučit se 

novým věcem. Hra je vhodná samozřejmě i pro děti, které budou jistě nadšené z představy 

hledání „pokladu“. Pokud to bude možné, tak se ráda budu této hře věnovat i do budoucna. 
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