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Anotace 

V této bakalářské práci je zpracován návrh turistické trasy vedoucí po 

nově založených keších v Bílovci a okolí. Úvodem práce je seznámení 

s lokalizací a přírodními poměry zájmové oblasti, představení geocachingu a 

všech potřebných náležitostí této hry. V následující části je již podrobně popsán 

návrh turistické trasy v Bílovci a okolí, rozmístění a samotné keše. V poslední 

kapitole jsou zároveň popsána místa a zajímavosti jednotlivých stanovišť. 

Tato bakalářská práce je vypracována pro potřeby soutěže středních škol 

s názvem Geologické kladívko. 

Klíčová slova: geocaching, keš, keška, turistická trasa, souřadnice 

 

 

Summary 

This bachelor thesis aims at processing the layout of a hiking route 

following the newly established caches in Bílovec and its vicinity. The opening 

of the work focuses on the introduction of the localization and natural conditions 

of the area of interest, presenting geocaching, and all this game’s requirements. 

The next part gives a detailed description of the plan of the hiking route in 

Bílovec and its vicinity, the allocation, and the caches as such. The last chapter 

depicts places and curiosities of the individual stands.  

This bachelor thesis is prepared for the needs of the contest of primary 

and secondary schools named Geologické kladívko. 

Key words: geocaching, cache, hiking route, coordinate 
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1. Úvod 
 

V této bakalářské práci jsem se rozhodl zabývat geocachingem v Bílovci 

a jeho blízkém okolí. Hlavním cílem práce je návrh turistické trasy, která se 

skládá z šesti nově založených keší. Každá z těchto schránek je uložená na 

základě zajímavosti daného místa, a to z hlediska historického, geologického či 

přírodovědného. 

Turistická trasa je primárně navržená pro soutěž Geologické kladívko, 

kde studenti budou odhalovat krásy jak geocachingu, tak i samotného Bílovce. 

Je sestavená tak, aby byla poučná a zároveň zajímavá. Soutěž Geologické 

GEOLOGICKÉ KLADÍVKO byla hlavním motivem pro sestavení geocachingové 

trasy, ovšem keše jsou k dispozici všem, kteří se touto sportovně-turistickou 

hrou zabývají. GEOLOGICKÉ KLADÍVKO je soutěž určená pro žáky druhého 

stupně základních škol a žáky středních škol. V tomto roce bude probíkat již 

čtvrtý ročník soutěže, kterou má pod záštitou VŠB – TUO. Vedoucím celé 

soutěže je Ing. Martina Polášková, které pomáhá Ing. Lenka Petrušková, Ph.D. 

Geocaching je turistická hra rozšířená po celém světě a mající stále větší 

popularitu. Keš je schránka s pokladem sloužící k odlovu geocachery, kteří při 

těchto aktivitách používají navigační přístroje. Hlavním cílem hry je ukázka a 

seznámí s turisticky, historicky, nebo geologicky zajímavými místy. 

Úvodem práce se budu zabývat lokalizací a přírodními poměry zájmové 

oblasti. Popíši geologii, geomorfologii, faunu, flóru, klimatologii, hydrologii. Dále 

se budu zabývat historií Bílovce. Obsáhlou kapitolou této bakalářské práce je 

geocaching, který podrobně popíši. Vysvětlím základní principy a úkoly. 

Seznámím s typy keší podle velikosti, náročnosti terénu a podle druhu uložení. 

Stěžejním bodem bakalářské práce je návrh turistické trasy. V této kapitole 

dopodrobna popíši jednotlivých šest keší. U každé z nich bude pro lepší 

představu přidána fotodokumentace kešky a daného místa. 
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2. Charakteristika zájmové oblasti 
 

Město Bílovec (obrázek č. 1) se nachází v Moravskoslezském kraji. Je to 

malé město, kde žije přibližně 7 500 obyvatel. Bílovec leží v místě, kde se 

výběžky Nízkého Jeseníku svažují do údolí řeky Odry, a díky tomuto je okolí 

města kopcovité. Samotné město dosahuje 280 m nadmořské výšky. Nejnižší 

nadmořská výška je 265 m n. m. a nejvyšší místo je položeno 291,5 m n. m.. 

Město Bílovec se dělí do šesti částí (obrázek č. 2). 

 

Obrázek č. 1: Letecký snímek zájmové oblasti (Bílovec 2014) 
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Obrázek č. 2: Vyznačení všech částí města Bílovce (mapy.cz 2014, upraveno) 

2.1 Geologické poměry zájmové oblasti 

 

Zájmová oblast leží v oblasti, jež je směrem do nadloží tvořena 

brunovistulikem, moravskoslezskou oblastí, karpatskou předhlubní a 

pokryvnými útvary. 

Brunovistulikum – jedná se o kadomské patro, a je datováno na 590 – 

580 Ma. Je tvořené magmatickými horninami granitů, bazickými a 

ultrabazickými horninami. Bývá označován jako kadomský krustální blok, který 

je z větší části skrytý pod sedimenty příkrovů vnějších Karpat, karpatské 

předhlubně a autochtonních mezozoických a terciérních platformách 

jihovýchodního svahu Českého masívu a paleozoických jednotek. Směrem 

k východu se prohlubuje. V podloží flyšových příkrovů se nachází v hloubkách 

okolo 5 – 10 km. Na západě tvoří předpolí variskému horstvu a na východě 

alpínskému orogénu. (Suk et al. 1991) 

Moravskoslezská oblast – jedná se o variské patro, jež bylo 

vyvrásněno před 354 – 298 Ma. Moravskoslezská oblast je tvořená sedimenty 

moravskoslezské paleozoické pánve a sedimenty hornoslezské pánve. 

Paleozoická pánev je tvořena neuhlonosným karbonem. Černouhelná 

hornoslezská pánev se skládá z uhlonosného karbonu. (Sedláčková 2012) 
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Karpatská předhlubeň – jedná se o alpínské strukturní patro. 

Vyvrásněno bylo před 22,5 – 20 Ma. Je součástí periferních alpsko-karpatských 

pánví a předpolí flyšových jednotek. Karpatská předhlubeň tvoří nejvýchodnější 

část Českého masívu u regionálně–geologického členění. Na území České 

republiky vytváří vzájemně paralelní podélné předhlubně, jež jsou vyplněny 

mořskými molasovými sedimenty pocházející z egeru až badenu. 

(Moravskoslezské Karpaty 2013) 

Pokryvné útvary – jedná se o geologické jednotky mající sedimentární 

původ a jsou tvořeny neogenními a kvarterními sedimenty. V zájmové oblasti 

(obrázek č. 3) jsou tvořeny hlínami, sprašemi, štěrky a písky. Na pokryvné 

útvary mělo vliv také kontinentální zalednění (tzv. skandinávský ledovec), které 

s sebou přineslo bludné balvany. (Česká geologická služba 2014). 
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Obrázek č. 3: Geologická mapa zájmové oblasti 

 (Geologické a geovědní mapy 2014, vlastní zpracování) 

Vysvětlivky: červená tečka značí město Bílovec. 
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2.2 Geomorfologické poměry 

 

Jak již bylo výše zmíněno v geologické části, zájmová oblast se nachází 

v předhlubni orogénu Západních Karpat, která se v geomorfologii označuje jako 

subprovincie Vněkarpatské sníženiny. Tato se následně dělí na oblast, celek, 

podcelek a okrsek (tabulka. č. 1). 

Tabulka č. 1:  Geomorfologické rozdělení zájmové oblasti (Moravské Karpaty 2014) 

provincie Západní Karpaty 

subprovincie Vněkarpatské sníženiny 

oblast Západní Vněkarpatské sníženiny 

celek Podbeskydská pahorkatina 

podcelek Oderská Brána 

okrsek Klimkovická pahorkatina 

 

Západní Karpaty jsou rozprostřeny na území pěti států, kterými jsou 

Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko a Maďarsko. Tvoří součást 

alpsko-himalájské vrásově-příkrovové soustavy (alpidy). V nejširším místě mají 

přibližně 200 km. Nejvyšším vrcholem je Gelrlachovský štít ve Vysokých 

Tatrách mající nadmořskou výšku 2 655 m (Moravské Karpaty 2013). 

Vněkarpatské sníženiny – jedná se ne příliš členitý a nižší pruh území, 

který se táhne od Znojma přes Brno, dále pokračuje přes Vyškov, Přerov, 

Hranice a pokračuje až k Ostravě. Vněkarpatské sníženiny mají celkovou 

rozlohu oblasti 3 928 km2 a průměrnou výšku 228,9 m. Tato oblast je pokryta 

převážně neogenními a kvartérními sedimenty, které jsou na povrchu pokryty 

hlavně úrodnými poli a loukami. V nivních oblastech se nacházejí poměrně 

rozsáhlé komplexy lužních lesů. Povrch Ostravské pánve je výrazně přeměněn 

lidským elementem (Moravské Karpaty 2013). 

Příborská pahorkatina - jedná se o členitou pahorkatinu mající rozlohu 

355 km2, střední výšku 320,6 m. Příborská pahorkatina dosahuje délky téměř 

45 km a její šířka se pohybuje mezi 4 až 15 km. Leží ve střední části 

geomorfologického celku Podbeskydské pahorkatiny (Moravské Karpaty 2014). 
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Obrázek č. 4: Vymezení Vněkarpatských sníženin na území České republiky 
(Moravské Karpaty 2014) 

 

2.3 Klimatologie a hydrologie 

 

Klima v Bílovci je dáno převážně relativně malou nadmořskou výškou, a 

tím pádem není počasí tolik ovlivňováno severními větry, jako je tomu u 

nedaleké Moravské brány, kde je počasí o něco nepříznivější. Průměrná teplota 

během roku dosahuje hranice přibližně 7 °C. V červenci je nejvyšší průměrná 

teplota (18,1 °C) a je to nejteplejší měsíc v roce. Nejchladnějším měsícem je 

leden, kdy průměrná teplota dosahuje – 2,9 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 

v Bílovci 705 mm. Nejsušším měsícem je únor (32 mm/rok) a v červenci jsou 

srážky nejvydatnější (103 mm/rok). Bílovec můžeme považovat za velmi čisté 

místo z hlediska zamoření ovzduší, jelikož ani při špatných klimatických 

podmínkách zde nejsou přesahovány emisní limity (Bílovec 2014). 

Hlavním vodním tokem je říčka Bílovka pramenící nedaleko obce 

Hrabství. Má délku téměř 24 km a plocha povodí je necelých 146,7 km2. 

Protéká nejen Bílovcem, ale i Velkými Albrechticemi a u Jistebníka ústí do řeky 
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Odry, pro kterou je jedním z levých jesenických přítoků. V porovnání 

s beskydskými přítoky nemá příliš velký význam na vodní stav Odry. Na okraji 

horní části města se nachází potok Jamník pramenící u Výškovic, o kterém se 

budu dále zmiňovat v praktické části bakalářské práce. Potok Jamník se u 

Bravantic vlévá do říčky Seziny. Jamník je zajímavý z pohledu turistiky, jelikož 

je situován v krásné přírodě a prochází turisty vyhledávaným údolím, kde se 

nacházejí tři malé vodní nádrže. (Konvalika 1936) 

 

2.4 Flóra a fauna v zájmové oblasti 

 

Flóra velmi bohatá (obrázek č. 5) a rozmanitá, jelikož zájmová oblast se 

nachází v blízkosti povodí Odry. „V květeně lesních stanovišť můžeme nalézt 

např. rozrazil jankovitý, žluťuchu menší, řebříček sličný, voskovku menší. Dále 

pak chrpu čekánek, mochnu přímou, modřenec chocholatý. Lesní květena je 

ovlivněna četnými karpatskými druhy, např. hvězdnatec čemeřicový, ostřice 

chlupatá, šalvěj lepkavá, pryšec mandloňovitý. Porosty jsou většinou jehličnaté 

(smrky), v nivách se vyskytují olše, vrby, méně častěji lípa, buk a dub. Zcela 

ojedinělý je výskyt tisu červeného (na rozcestí silnic Tísek – Luboaty u 

nemocnice) a jinanu dvoulaločného. (Bílovec 2014) 

 

Obrázek č. 5: Flóra (Wikipedie 2014; Portál české flóry 2014; Zahrada 2014) 

Vysvětlivky: a) modřenec chocholatý (Wikipedia 2014); b) řebříček sličný (Portál české flóry 

2014); c) hvězdnatec čeměřicový (Zahrada 2014). 
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Fauna vyskytující se v Bílovci a okolí je obecně rozšířená (obrázek č. 6). 

Zájmovou oblast můžeme zařadit k Oderským vrchům, kde lze nalézt daňka 

srstnatého, srnce obecného, lišku obecnou, kunu lesní a skalní, jezevce 

obecného, zajíce polního, lasici hranostaje. Mezi opeřenou zvěř zde patří holub 

doupňák, kalous ušatý, krkavec velký, káně lesní, puštík obecný, poštolka 

obecná (Oderské vrchy 2013). 

 

Obrázek č. 6: (Stach 2014; Geocaching 2014; Svašek 2014; Celý svět 2014;  

BioLib 2014; Szabó 2014) 

Vysvětlivky: a) srnec obecný (Stach 2014); b) liška obecná (Geocaching 2014); c) kuna lesní 

(Svašek 2014); d) kalous ušatý (Celý svět 2014); e) poštolka obecná (BioLib 2014); 

f) puštík obecný (Szabó 2014). 
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2.5 Historie zájmové oblasti 

 

„Každé město, obec, osada má svou historii. Každodenně k nám 

promlouvá starými chrámy, kostely, zámky, výstavními městskými domy, 

radnicí, či zdánlivě obyčejnou dřevěnou chalupou. Ano, to jsou hmotné památky 

naší bohaté minulosti. Historie však čerpá především z písemných dokumentů, 

bez nichž nelze ověřit pravost dějinných faktů. Specifickým jazykem vypovídají 

o době našich prapředků, o jejich problémech, radostech, strastech úspěších, 

prohrách, láskách i obyčejné lidské zlobě, nenávisti a závisti.“ (Kuchta 2008) 

V roce 1316 získal Vok 1. z Kravař bývalé lichtenburské statky na 

Fulnecku od krále Jana Lucemburského, a zároveň tímto rokem můžeme 

ohraničit založení Bílovce. První písemná zmínka o Bílovci pochází z roku 

1324, kdy toto území vlastnil Vok 1. z Kravař. Rok 1383 byl významný pro obec, 

jelikož získala právo předkupu zboží na panství a právo odúmrtí od Beneše 

z Kravař. Do roku 1434 byl Bílovec ve vlastnictví pánů z Kravař, dále jej do roku 

1441 vlastnila paní ze Šternberka. Vlastnictví přešlo do roku 1447 na opavská 

knížata. Po opavských knížatech se držení ujali páni z Fulštejna, a to do roku 

1542. Pražmové z Bílkova měli toto území pod svou nadvládou až do roku 

1623. Následovali Sedlničtí z Choltic, kteří obec vlastnili nejdelší dobu. Byla jim 

odebrána až na konci feudalismu v roce 1848. Bílovecký zámek však Sedlničtí 

vlastnili až do roku 1945. Od 16. století se v této oblasti rozvíjelo soukenictví, 

což vyvrcholilo v roce 1840, kdy v Bílovci vznikla Hirtova soukenická továrna. 

V 16. století propukl největší rozmach obce, kdy byl zaznamenán pozoruhodný 

hospodářské a společenský vzestup Bílovce. V této době se rozvinula nejen 

řemeslná výroba a obchod, ovšem i výstavba. Po porážce stavovského 

povstání nastaly pro Bílovec tíživé časy, jelikož bílovecké panství bylo 

konfiskováno a na obec byly uvaleny vysoké pokuty. Obec byla konfiskována 

po smrti Karla Pražmy v roce 1628, a to z důvodu jeho účasti na dánské válce. 

Zlomovým rokem byl rok 1848, kdy došlo ke změně ve správě Bílovce a okolí. 

V roce 1850 došlo k založení okresního soudu v Bílovci. Politicky se o obec 

staralo okresní hejtmanství v Opavě, které bylo podřízené tamějšímu 

místodržitelství. Na konci 19. století se i v Bílovci rozvíjelo dělnické hnutí, které 
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způsobovalo časté stávky. Z tohoto hnutí se nakonec vyklubala sociálně 

demokratická strana (Zámek Sedlnitzkých z Choltic 2014) 

 

 

Obrázek č. 7 Erb pánů z Kravař (Janeček 2013) 

 

Ve znaku má dnes město Bílovec v červeném štítě stříbrnou zavinutou 

střelu, což byl rodový erb pánů z Kravař. Tento erb se objevuje již na začátku 

15. století. Do dnešní doby se erb dochoval na pečetním typaři, který pochází 

z 15. století (Bílovec 2014). 

Jak bylo již výše zmíněno, základy města Bílovce byly dány 

pravděpodobně ve 14. století. Tehdejší tvrz ležela na křižovatce obchodních 
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cest a sloužila jako strážní místo pro dohled nad obchodními cestami. Nejstarší 

dochovaná písemnost je ze dne 24. 4. 1383 a vydal ji Beneš z Kravař. Listina 

tehdejší tvrzi zaručovala přísun velkých finančních prostředků na výstavbu 

městských hradeb, které jsou na některých místech dochované dodnes (Bílovec 

2014). 

V Bílovci se nachází spousta hodnotných historických staveb, které stojí 

za zhlédnutí a některé z nich jsou níže zmíněny. 

Kostel sv. Mikuláše - v dávných dobách to pravděpodobně býval 

dřevěný kostelík a v roce 1422 byl přestavěn do gotického slohu. O stavbě 

kostelní věže se zmiňuje dokument pocházející z 1608-1640. Roku 1613 však 

tato věž byla rozebrána. Na původním místě byla následně postavěna masivní 

kamenná věž. Kámen na stavbu věže se vozil koňskými povozy, a to ze 

vzdálenosti větší než 40 km. Hodiny se na kostelní věži objevily poprvé v roce 

1533. Věž je vysoká 50,67 metrů a jsou v ní umístěny čtyři zvony (Kuchta 

2008). 

Renesanční budova radnice - původní radniční budova se 

pravděpodobně nacházela 

uprostřed náměstí. V roce 1593 

byla postavena radnice nová, která 

na svém místě stojí dodnes 

(obrázek č. 8). Renesanční podoba 

byla radnici vtisknuta v roce 1784, a 

o to se postaral architekt Andreas 

Butowsky z Opavy. Do věžičky byl 

umístěný zvon, který vyzváněl 

pouze při vykonávání hrdelního 

trestu na Šibeničním kopci (Kuchta 

2008).  

 Obrázek č. 8: Fotografie radnice z let 1920 a 
2004 (Kuchta at al. 2004) 
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Městské muzeum (obrázek č. 9) - 

dům byl postaven ve 2. polovině 18. 

století na přání barona Václava Karla 

Sedlnitzkého z Choltic. Budova byla 

původně postavěna jako úřednický 

dům, kde bylo sídlo vrchnostenské 

správy a byty pro hejtmana panství a 

písaře. Dům byl původně spojen se 

zámkem a tvořili jeden areál. Od roku 

1925 slouží tato stavba jako Městské 

muzeum (Kuchta 2008). 

 

 

 

 

Na náměstí (obrázek č. 10) se také 

nachází spousta možností 

k odpočinku, jako například kavárny, 

restaurace, lavičky. Je to ideální 

místo na relaxování při 

geocachingovém snažení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Fotografie dnešního muzea 
z let 1930 a 2004 (Kuchta et al. 2004) 

 

Obrázek č. 10: Pohled na náměstí z let 1910 a 
2004 (Kuchta et al. 2004) 
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Bílá paní na bíloveckém zámku 

Každý správný hrad a zámek musí mít svou pověst, tudíž i zámek v 

Bílovci takovou pověst má a interpretována je takto: „Po bitvě na Bílé hoře 

v roce 1620 obsadila vojska Ferdinandova Slezsko. Když potom císař přijel do 

Vratislavi, aby mu tam vzdali hold, chybělo na slavnosti mnoho příslušníků 

slezské šlechty, neboť byli většinou evangelíci a viděli ve Ferdinandovi, který 

chtěl v jejich zemi znovu zavést katolictví, nepřítele. Takovéto chování ale 

pobouřilo císaře, a ten nechal všechny, kteří mu hold odepřeli, obvinit 

z velezrady. Tak mnohý urozený muž, než by skončil před císařským soudem, 

raději prchl do ciziny. Někteří však při vědomí vlastní neviny zůstali, dofajíce, že 

se před císařem obhájí. Učinil tak i Mokroš, majitel bílovického panství. Byl ale 

odsouzen k smrti a měli mu tudíž stít hlavu. Když se o tom dozvěděla jeho 

manželka, spěchala do Vratislavi za něj orodovat. Přišla však pozdě. Sotva se 

dostala na náměstí, kde se poprava konala, hlava jejího muže se právě 

skutálela do písku. Zvedla prý ji a políbila. Pak ji vzala pod levou paži. Jako by 

se nechtěla od svého manžela odloučit. Od té doby byla duchem mimo. Vrátila 

se domů, ale dlouho po světě nechodila. Protože to byla křehká bytost. Záhy 

onemocněla a zemřela. Avšak ani po smrti její duch nenašel klid. V bílém hávu, 

s hlavou milovaného manžela pod paží bloudila každou noc od půlnoci počínaje 

zámeckými komnatami nebo se projížděla ve voze bez potahu ulicemi města. 

Teprve zbožné dary, které učinil majitel bílovického panství, způsobily, že její 

duch došel pokoje. Jestliže však rodině bílovických pánů hrozilo neštěstí, zjevila 

se prý i ve dne a procházela zámkem, patrná pouze jako závan vzduchu“. 

(Zámek Sedlnitzkých z Choltic 2014) 

 

 

 

 

 

 



 René Holcapfel: Geocaching v Bílovci a okolí 

25 
 

3. Geocaching 

 

Geocaching je turistická hra, kombinující sport, moderní techniku a 

radost z nalézání pokladů. Je to hra, která mohla vzniknout teprve nedávno, a 

to až s rozvojem a rozmachem Globálního polohového systému (GPS) a 

internetu (Geocaching 2014).  

 

3.1 Globální polohovací systém 

 

„GPS je pasivní dálkoměrný systém pro stanovení polohy a času na 

Zemi i v přilehlém prostoru“. (Sideropulos 2013) 

Je to systém fungující díky zaměřovacím družicím, které z vesmíru 

snímají Zemi, a vznikl ve Spojených státech amerických. GPS systém se 

rozděluje do tří základních částí, a jsou jimi kosmická, řídící a uživatelská. 

Kosmická část je založena na 24 satelitech (plus několika záložních), které se 

pohybují ve výšce přibližně 20 000 kilometrů na oběžné dráze Země. „Tyto 

satelity obíhají Zeměkouli za 11 hodin a 56 minut na šesti oběžných drahách 

skloněných o 60 stupňů. Z každého místa na zemi tak v ideálním případě vidíte 

12 družic. Každá z těchto družic obsahuje přijímač, vysílač, cesiové atomové 

hodiny s přesností miliardtin sekundy a mnoho dalších zařízení, které již pro 

vlastní určování polohy nejsou potřebné (např. detekce výbuchů jaderných 

zbraní). Přijímač slouží k předávání dat z řídícího střediska na Zemi do vnitřního 

počítače družice. Na základě těchto dat pak koriguje např. svou dráhu. Vysílač 

je určen jednak k zasílání dat zpět do řídících center, ale hlavně k vysílání dat 

uživatelům.“ (Rydval 2005) 

Druhou částí GPS je část řídící, která se zabývá monitorováním družic a 

zjišťuje případné problémy a závady na družicích. Řídící a řídící stanice jsou 

rozprostřeny po celé Zeměkouli a jsou umístěny podél rovníků, kde jsou 

k družicím nejblíže. Hlavní řídící zařízení je v USA (Colorado Springs) (Rydval 

2005). 
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Poslední je uživatelská část, která je založena na mobilních terminálech, 

které přijímají GPS signál a následně jej zprostředkovávají uživateli například 

v podobě mapy či GPS souřadnic. Jedná se o navigační přístroje automobilové, 

turistické, mobilní telefony atd. (Rydval 2005). 

Signál Globálního polohovacího systému je velmi slabý, což má za 

následek výpadky v určování polohy. Sílu signálu mohou negativně ovlivňovat 

různé atmosférické vlivy. Ideálním stavem je, když se nacházíme v místě, kde 

je přímá viditelnost na oblohu. Z toho důvodu se můžeme setkat i s nulovým 

signálem uvnitř budovy (Kresta 2010). 

V letošním roce se možná dočkáme vylepšení GPS signálu, a to díky 

dlouho budovanému evropskému projektu Galileo, které je iniciován Evropskou 

kosmickou agenturou (ESA) a Evropskou komisí (EC). Je to obdobný systém 

jako GPS a bude využívat 30 vesmírných družic, jež budou rozmístěny ve třech 

oběžných drahách. Globální polohovací systém i Galileo budou vzájemně 

kompatibilní, což povede ke zpřesnění navigování a zesílení signálu. Globální 

polohovací systém byl původně určen výhradně pro armádní účely a pro civilní 

účely byla přidávána umělá odchylka při zaměřování daného bodu. Od roku 

2000, kdy byla tato odchylka odstraněna, tak můžeme naplno využívat GPS 

navigací, což mělo za následek vznik hry geocaching (Lutonský 2007). 

 

3.2 Počátek geocachingu 

 

Zrození této zábavné aktivity můžeme datovat na den 2. května 2000, 

tedy pouhý den po odstranění umělé odchylky. Ihned po zkvalitnění GPS 

signálu začali lidé přemýšlet, jak se toho dá využít. Jako otec geocachingu 

může být označován Dave Ulmer, který jako první umístil do oregonského lesa 

schránku s překvapením uvnitř a na internetu zveřejnil její souřadnice. Zároveň 

připsal vzkaz, že kdo ji najde, může si vzít obsah schránky a měl by tam 

zanechat něco svého. A strhla se lavina s novými schránkami. Po několika 

dnech se dokonce objevily internetové stránky zaměřené přímo na hledače a 

hledání pokladů, které založil jistý Jeremy Irish. Ten také informoval tehdejší 
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internetovou komunitu zabývající se hledáním keší, že založil webové stránky, 

do kterých zahrnul již existující databázi krabiček s poklady. Jeho nápad byl 

jednoduchý, a to vydělat na nově vznikající hře peníze. V pozdější době se 

našlo několik jedinců, kteří chtěli napodobit úspěch Jeremyho Irishe, který 

založil internetovou stránku geocaching.com, ovšem u žádného z případů se 

nedostavil kýžený efekt a první stránka zabývající se geocachingem se také 

stala hlavním a oficiálním serverem. Dne 30. května se poprvé objevilo slovo 

geocaching, které se nakonec ujalo jako oficiální název hry. Již během prvního 

měsíce existování prozatím neoficiální hry byly vytvořeny a stanoveny pravidla 

a podmínky pro provozování této zábavy. Zároveň vzniklo i oficiální diskusní 

fórum, ve kterém si první hledači vyměňovali své pozantky. Po necelém roce 

oficiální existence geocachingu, tedy 24. března 2001, se v texaském městě 

Austin (USA) konalo první velké setkání hledačů pokladů (Kresta 2010). 

Základem geocachingu je hledání keší (anglicky cache), které můžeme 

nazývat poklady. U keší jsou na internetu uveřejněny geografické souřadnice a 

popřípadě doplňující informace, podle kterých poklady hledáme. Nalezneme-li 

námi hledanou keš, zapíšeme se do bločku (logbooku) ve schránce a 

vyměníme starý poklad za nový. Člověka, zabývajícího se touto zábavnou hrou 

nazýváme geokačer (anglicky geocacher). Geokačeři se po absolvování 

hledání podělí na internetu s dalšími kolegy o své úspěchy, či případné 

neúspěchy. Informace týkající se umístění schránek s poklady můžeme nalézt 

na internetových stránkách www.geocaching.com a geocaching.cz. Na těchto 

webech se hledači rovněž dělí o své zážitky a dojmy (Geocaching 2013). 

Keše se mohou ukrývat na jakýchkoli zajímavých místech, vyjma 

soukromých pozemků. Nejčastějšími místy v přírodě, kde se poklady ukrývají, 

bývají převážně staré duté stromy a pařezy, pod kořeny stromů, jež vystupují na 

povrch a také pod kameny. V zastavěných částech měst se k ukrytí keší 

používají například jakékoli mezery (například ve starých hradbách či v 

lavičkách). Často je na pomoc „přizván“ magnet, se kterým se krabičky 

s poklady mohou přichytit například na dopravní značky, hydranty a železné 

konstrukce. Z toho vyplývá, že keše se mohou umisťovat také ve výšce 

(Lutonský 2007). 
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„S geocachingem se navíc dostanete na zajímavá místa, o kterých třeba 

ani netušíte. Keše by měly být ukryty tam, kde to má nějaký smysl, kde můžete 

něco zajímavého vidět. Zakladatel skrýší vám chce něco ukázat, samotná keš 

je už potom spíš bonus.“ (Lutonský 2007) 

Je to velmi univerzální hra, kterou si každý jedinec může přizpůsobit 

svým fyzickým možnostem a požadavkům, a z toho vyplývá, že geocaching je 

činnost, kterou mohou provozovat mladí i staří, fyzicky zdatní i měné fyzicky 

zdatní. Každý hledač si může najít to své. Někteří hledají poklady za účelem 

procházky po přírodě a keš je pro ně příjemným zpestřením a odměnou. Jiní 

tuto hru pojali jako závod v hledání pokladů a s ostatními se předhánějí, kdo jich 

nalezne více. Je to ideální zábava pro rodiče s dětmi, jelikož se děti dostanou 

na zajímavá místa a zajisté budou nadšeni z hledání pokladů a určitého 

tajemna, která jim tato hra přinese. Je to hra přivádějící lidi do přírody, kteří si 

tímto způsobem mohou také uvědomit, jak je důležité citlivé chování vůči 

přírodnímu prostředí, ve kterém žijí (Kresta 2010). 

 

3.3 Současnost geocachingu 

 

Ke dni 20. 4. 2014 bylo na celém světě evidováno 2 370 139 aktivních 

keší a registrováno bylo k tomuto dni více než 6 milionů geocacherů. 

(Geocaching 2014) 

Geocaching zanedlouho oslaví své 14. narozeniny a jeho popularita u 

nás i ve světě stále stoupá. Komunita geocacherů se rozrůstá den za dnem a 

postupem času se vytvořila silná komunita lidí, kteří si na internetu dennodenně 

vyměňují své zkušenosti a názory. Pořádají společná setkání, kterých se 

mohou zúčastnit i úplní nováčci, kteří se chtějí dozvědět něco nového a 

zajímavého o geocachingu. Pro některé z vášnivých hráčů se hledačství stalo 

určitým životním stylem. 
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3.4 Potěšení z úspěchu aneb dobytí cíle 

 

Již výše je zmíněno o různých stylech hraní geocachingu a o různých 

motivacích, jež vedou hráče k provozování této činnosti. Existuje mnoho 

potěšení ze hry, ke kterým geocacheři mohou upírat svůj chtíč a snahu. Někteří 

dospějí k zadostiučinění nálezem pokladu a jsou spokojeni. Další skupina hráčů 

se snaží za každou cenu získat co největší počet gecacherských zářezů, jedná 

se jim převážně o kvantitu jimi nalezených pokladů. Jiní hledači se snaží ulovit 

co největší počet keší v cizích zemích, a podle toho si také plánují a 

přizpůsobují své dovolené. Můžeme o nich říci, že geocaching se stal součástí 

jejich života a absolutně tomu propadli. Další skupinkou geocacherů jsou lidé 

mající největší radost z nalézání nových, zajímavých míst a lokalit. To jsou pro 

ně nejdůležitější hodnoty a při hledání nových keší jim jde hlavně o toto a 

poklady jsou jen přidaná hodnota jejich výletů, Můžeme nalézt i celé rodinné 

klany, jež pravidelně vyrážejí na různé výlety, které jsou samozřejmě pořádány 

za účelem odlovení nových schránek s poklady. Geocacherské rodiny s malými 

dětmi mají jednu obrovskou výhodu, kterou jim mnozí hráči závidí. Jsou jimi 

„georobotci“, což je slangové označení malých dětí, jež hledají poklady 

společně s rodiči. Děti jsou ideální na hledání skrýše kešky v již určeném místě, 

jelikož nevzbuzují pozornost jako dospělí, kteří se budou například přehrabovat 

v kamení. Další nespornou výhodou dětí je jejich šikovnost v přístupu do 

jakýchkoli stísněných a prostorově omezených míst. Dalšími cíli při hledání 

nových keší může být hra na nejrůznější bodové ohodnocení a First to Find. 

Někteří hledači pokladů mezi sebou soupeří v dosažení prvenství u různých 

statistických údajů. Veškeré nálezy jsou zapisovány na internetových stránkách 

geocaching.com (jsou logovány), což znamená, že se tato data mohou použít 

pro sestavování různých statistik a prvenství. Nejběžnějším závodem o 

prvenství je v počtu nalezených keší. Dalším druhem soupeření je v počtu 

druhů (vysvětleno níže). V neposlední řadě se lidé předhánějí také například 

v nalézání keší v co největší nadmořské výšce atd. Nejdůležitějším závodem je 

však First to Find. Tímto titulem se může označovat hledač, kterému se jako 

první podaří objevit některou z keší. Je to první nálezce keše po jejím 
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zveřejnění na internetu a má právo se jako první zapsat do logbooku a ke 

svému jménu připsat FTF (First to Find). Geocacheří, jenž se mohou pyšnit 

FTF, získávají určitý druh uznání od ostatních souputníků a jejich jméno 

získává na prestiži. Odlovení nových keší může být někdy velmi snadné, a 

proto je vše otázkou rychlosti, s jakou se jedinec dokáže na dané místo dostat. 

Někteří z hledačů pokladů využívají všech dostupných technologií, aby se o 

nových keších, v jimi preferované oblasti, dozvěděli co nejdříve. Jednou z forem 

nejrychlejšího informování je zasílání automaticky generovaných SMS zpráv na 

mobilní telefon ihned po jejich zveřejnění na internetu. Některé z keší jsou 

ovšem tak dokonale ukryty nebo jsou v tak nepřístupném terénu či lokalitě, že 

může trvat i několik let, než se někomu povede poklad nalézt, což je vůbec 

nejhodnotnější First to Find. V obydlených lokalitách se může stát, že několik 

geocacherů se potká přímo u keše u jejího prvního objevení, a tím pádem si 

všichni zúčastnění mohou připsat FTF. Vyskytují se i hráči, kteří se vyloženě 

zaměřují pouze na první odlevení keší a ostatní je už vůbec nezajímají (Kresta 

2010). 

 

3.5 Geocaching má i svého předchůdce 

 

Tím může být označován Letterboxing, který má své kořeny v Anglii a 

datuje se až do poloviny 19. století. V magisterské diplomové práci Jaroslav 

Kresta uvadí: „Letterboxing je poutavá outdoorová aktivita ve stylu „lovu 

pokladů“. Letterboxeři ukrývají malé, povětrnostním podmínkám odolné 

schránky na veřejně dostupných místech (jako jsou parky) a zveřejňují stopy 

vedoucí k jejich nalezení online na jednom z mnoha webů. Nicméně informace 

vedoucí k nalezení některých velmi navštěvovaných schránek jsou předávány 

ústně. Každý letterbox obvykle obsahuje log book, dále často ručně vyrobené 

razítko a může také obsahovat podušku s inkoustem. Nálezci si otiskují razítko 

do svého osobního logbooku a nechávají otisknout jejich osobní razítko do 

logbooku z letterboxu.“  
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3.6 Typy keší 

 

Následující kapitola se bude zabývat různými typy keší (tabulka č. 2), 

jejich popisem a provedením. Existuje spousta možností při zakládání keší a je 

na každém jedinci, pro kterou se rozhodne. Níže uvádím některé typy pokladů, 

které je možné zakládat, a zároveň se zmíním o dalších, které již možné 

zakládat není, ovšem stále se mohou lovit. 

 

Tabulka č. 2: Druhy keší (Geocaching 2014, upraveno) 

Název 
keše 

Označení keše Popis keše 

Tradiční 

 

Nachází se přímo na místě, které je udáno 
souřadnicemi. 

Multi 
Jedná se o keš, která je složena ze dvou a více 

chránek. 

Mystery 
Souřadnice jsou zašifrovány v hádance nebo 

kvízu. 

Virtuální 
Vyskytuje se na místech, kde není možné umístit 

keš fyzicky. 

Earth 
Hlavním důvodem zakládní těchto schránek je 

vzdělávání v geologii a zakládá se na geologicky 
zajímavých místech. 

Event 
Keš určená k organizovanému setkání 

geocacherů. 

 

 

Tradiční keš - jedná se o nejrozšířenější a nejoblíbenější typ keše. Při 

rozkvětu geocachingu se zakládaly pouze tradiční typy, jelikož žádné další ani 

prozatím nebyly. Ostatní druhy byly až následně přidávány. Hlavním principem 

u tradičních keší je hledání podle zveřejněných souřadnic, na kterých je 
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konkrétní poklad umístěn. Schránka může mít různé rozměry (vysvětleno níže) 

a jedinou podmínkou je, že v ní musí být logbook. Hráč si nesmí tento úlovek 

odnášet domů, ale musí jej opět vrátit na své původní místo (Geocaching 

2014). 

Multikeš - Při hledání multikeše se hráč bude zaměřovat na hledání 

minimálně dvou lokalit, ovšem až u poslední z nich si může připsat ulovení 

keše. Jedná se o to, že u první z míst jsou na internetu uvedeny souřadnice. Při 

nálezu tohoto stanoviště se hráč musí dopídit k doplňujícím informacím, které 

jej navedou k další části multikeše. Souřadnice k další lokalitě mohou být přímo 

součástí předcházející schránky (mohou být uvedeny ve schránce), nebo jsou 

informace neúplné a hledač se například k jednomu chybějícímu číslu 

v souřadnici musí dobrat pomocí nějaké hádanky. Každé ze stanovišť se 

nazývá stage a poslední ze zastávek při hledání keše je finálka (Geocaching 

2014). 

Mystery keš - před hledáním těchto keší musíme nejprve vyřešit nějakou 

hádanku či rébus. V některých případech se jedná o schránky, které se podaří 

najít jen malému počtu gecacherů, jelikož šifry jsou koncipovány tak složitě, že 

je velmi obtížné dobrat se k úspěchu. O to jsou však tyto nálezy cennější. U 

mnohých z těchto mystery keší je nejprve nutné prostudovat a vyhledat nějaké 

informace, které by vedly k vyřešení šifry. Znamená to tedy, že hledač prvně 

doma studuje a až po úspěšném dobrání se k hádance může vyrazit do terénu 

odlovit keš (Geocaching 2014). 

Event Cache - jedná se o keš na jedno použití. Je uložena za účelem 

uspořádání společné akce geocacherů, kteří se hromadně vydávají danou 

schránku hledat. Po nalezení se všichni zapíší do logbooku a Event Cache je 

po skončení akce archivována (Geocaching 2014). 

Mega-Event Cache - princip je totožný jako u Event Cache ovšem s tím 

rozdílem, že této akce se musí zúčastnit minimálně 500 geocacherů 

(Geocaching 2014). 

Virtual Cache - je to keš, kterou již není možné zakládat, ovšem dříve 

založené se stále mohou lovit a jsou vyvěšeny na internetu. Jedná se o keš, při 



 René Holcapfel: Geocaching v Bílovci a okolí 

33 
 

které se nehledá konkrétní schránka s pokladem, ale jen daná zajímavá 

lokalita. Dokázat návštěvu Virtual Cache musel hledač zodpověděním nějaké 

otázky na internetu, která se týkala daného místa (Geocaching 2014). 

Reverse Cache – je to přesný opak tradiční keše. Geocacher hledá 

nějaký objekt, u kterého musí zjistit GPS lokaci a tu následně na internetu uvést 

(Geocaching 2014). 

 

3.7 Rozdělení keší podle velikosti 

 

Téměř každá uložená schránka musí mít označení podle své velikosti. 

Od klasifikace velikosti jsou osvobozeny virtuální keše, u kterých samozřejmě 

žádnou velikost nelze určit. Schránky s poklady se dělí do 5 kategorií (obrázek 

č. 11), a to Micro, Small, Regular, Large, Unknown (Geocaching 2013). 

Micro keš - jedná se o schránku malých rozměrů, kdy se udává objem 

menší než 1 dl. Micro keš má povinnost obsahovat pouze logbook (proužek 

papíru), kam se všichni úspěšní chytači zapisují. Nejtypičtějšími schránkami 

používanými pro tyto keše bývají krabičky od fotofilmů či plastové tuby od 

šumivých nápojů. Poklady s označením Micro se nacházejí převážně ve 

městech, kde v podstatě mnohdy není možnost uložení jiné schránky (Lutonský 

2007). 

Small keš - u těchto typů schránek je dán objem do 2,5 dl a mohou již 

obsahovat drobné směnné předměty a logbook. Nejčastěji se používá plastová 

krabička na potraviny a zavařeninová sklenice (Lutonský 2007). 

Regular keš - jedná se o krabičky s objemem řádově několika litrů a 

používají se opět převážně plastové dózy na potraviny (Lutonský 2007). 

Large keš - jsou to největší schránky, které mohou mít 20 a více litrů. 

Využívají se například plastové či plechové kbelíky a sudy (Lutonský 2007). 

Unknown keš - označení těchto keší se uvádí převážně u virtuálních 

keší, kdy velikost nemůže být určena (Lutonský 2007). 
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Obrázek č. 11: Dělení keší podle velikosti (Geocaching 2014) 

 

3.8 Obtížnost terénu a obtížnost nalezení keše 

 

Dalším hodnotícím kritériem u zakládání keší je obtížnost terénu 

(obrázek č. 13), kde je schránka s pokladem uložena a celková obtížnost 

nalezení (obrázek č. 12). Tato kritéria jsou hodnocena na stupnici od 1 do 5, 

kdy 1 je nejlehčí (nejjednodušší) a 5 je nejobtížnější. Hodnocení obtížnosti je 

velmi individuální a záleží na každém geocacherovi, pro jaké parametry se 

rozhodne. Při kontrole keší rewierem se může stát, že se mu hodnoty budou 

zdát jiné a geocacher je bude muset na internetu opravit podle doporučení 

rewiera (Geocaching 2014). 

 

Obrázek č. 12: Dělení keší podle náročnosti nalezení (Geocaching 2014) 

 

Obrázek č. 13: Dělení keší podle náročnosti terénu (Geocaching 2014) 
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4. Metodika práce 
 

Prvním úkolem začínajícího geocachera, před samotným zakládáním 

keší, je registrace na webových stránkách www.geocachong.com. Na těchto 

stránkách může uživatel zaznamenávat své nově vzniklé keše, které již založil, 

a zároveň zde může vyhledávat již dříve založené poklady, které následně 

odloví. Je to databáze keší, u kterých jsou připojeny veškeré potřebné 

informace. Nachází se zde logy (jedná se o zápisky o nalezení či nenalezení). 

Na serveru geocaching.com lidé popisují své zážitky při hledání keší. Dalším 

důležitým webem pro registraci je www.geocaching.cz. Zde geocacher nalezne 

nejrůznější informace, velmi přehlednou mapu konkrétních území, obsáhlou 

encyklopedii geocachingu a v neposlední řadě také diskuze nadšených hledačů 

pokladů. (Lutonský 2007) 

Nastudování pravidel - bez tohoto úkonu by se nikdo neměl pouštět do 

zakládání keší, jelikož to následně může kazit podstatu hry. Poměrně obsáhlá a 

podrobná pravidla jsou na již výše zmíněném webu www.geocaching.cz. 

Pravidla jsou v českém jazyce. 

Založení keše - ještě před fyzickým založením keše je velmi důležité si 

uvědomit, jaký je účel založení nové schránky s pokladem, co bude hlavním 

tématem keše. Následně může zakládající geocacher navštívit zájmovou 

oblast, kde bude hledat ideální místo pro založení keše. V případě, že se mu 

toto podaří, může se dát na vytváření své schránky s pokladem. Musí však dát 

pozor na velikost keše, aby posléze nezjistil, že schránka s pokladem se mu do 

jeho předem vybrané skrýše nevleze, což může být problém, jelikož keška musí 

být dobře ukryta před zraky mudlů (oficiální označení geocacherů pro osoby 

nezabývajícími se geocachingem). Poklady se nesmějí zakládat na soukromé 

pozemky a nesmí se k nim přikládat žádná reklama. V případě, že je keška na 

svém místě, musí se zaměřit její poloha. To se provádí pomocí GPS přijímačů. 

Samotné měření by se mělo provést několikrát po sobě a nejlépe v rozmezí 

několika hodin. Získané souřadnice ze všech měření se následně zprůměrují a 

při vyplňování formuláře k dané keši na www.geocachong.com se pomocí 
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získaných souřadnic překontroluje místo na internetové mapě. (Geocaching 

2014) 

Založení keše na webu geocaching.com - po načtení stránek 

geocaching.com klikneme na odkaz Hide & Seek Cache, který se nachází na 

levé straně webového okna. Následně na pravé straně nalezneme odkaz 

Online form, na nějž také klikneme. Před námi se objeví formulář o několika 

krocích, který postupně musíme vyplnit. (Kresta 2010) 

V prvním kroku napíšeme název keše, uživatelské jméno zakladatele a 

datum, kdy byla schránka umístěna na dané místo. Následuje zaškrtnutí typu 

keše a vybírat můžeme z tradičních keší, Unknown (například Mystery keš), 

Multi-cache atd. Před postupem na další stranu musíme souhlasit s přečtením 

podmínek a požadavků s pokyny. Po označení těchto dvou políček se můžeme 

posunout k dalšímu bodu formulaře. U druhého kroku formuláře musíme vyplnit 

souřadnice ve správném formátu a následně se nám na internetové mapě 

zobrazí místo keše, které zde překontrolujeme. Po kontrole zvolíme stát a kraj, 

kde je schránka umístěna. Na třetí straně formuláře vyplníme další Waypointy 

(například jestli se v blízkosti nachází parkoviště). Čtvrtým bodem formuláře je 

popis keše. Prvně popisujeme keš jen několika nejvýstižnějšími slovy a 

následně přidáváme podrobný popis k danému místu a zmiňujeme všechny 

zajímavosti. Zde také můžeme připojit obrázky. Následující strana je věnováno 

popisu samotné kešky. Nejprve označíme velikost krabičky s pokladem. 

Následně určíme obtížnost na náročnost terénu při přístupu ke keši. Posledním 

úkolem na této stránce je zvolení atributů, kterými například můžeme říci, že 

schránka je přístupná 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Na poslední stránce 

formuláře napíše pár informačních slov rewierovi a formulář uložíme. Dále se 

nám otevře okno s nyní uloženou keší, kdy můžeme zaškrtnout, že schránka je 

již uložena na svém místě, a tímto potvrzením odesíláme rewierovi keš ke 

kontrole a případnému schválení či neschválení. Rewier zanedlouho odpoví a 

v případě, že se mu něco nebude zdát, požádá o doplnění, smazání atd. 
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5. Návrh trasy 
 

Následující kapitola seznamuje s celou nově navrženou geocachingovou 

trasou, se zajímavostmi v blízké okolí keší, s historií některých míst, staveb a 

osob. V neposlední řadě budou v této kapitole charakterizovány jednotlivé keše, 

a to z pohledu obtížnosti nalezení a terénu, velikosti, popisu okolí a lokalizace. 

Jsou zde zmíněny také kontrolní otázky s odpověďmi, které slouží pro níže 

zmíněnou soutěž. Jak již bylo výše zmíněno, město Bílovec má velmi bohatou 

historii, která sahá až do 13. století. A vzhledem k tomuto faktu jsem usoudil, že 

do mnou založené trasy musím vložit i kus historie, jelikož bude sloužit pro 

soutěž žáků druhého stupně základních a žáků středních škol nazývající se 

GEOLOGICKÉ KLADÍVKO. 

Základem každé kešky je plastová dóza na potraviny, aby byla zajištěna 

vodotěsnost. Do schránek jsem vložil tři základní věci, a to propisku, logbook a 

drobný dárek. Jako dárky jsem zvolil porcelánové dekorativní předměty, 

například porcelánové slony (obrázek č. 15). 

Mnou navržená trasa je složena z šesti keší a začíná u pravděpodobně 

historicky nejhodnotnější vily celého Bílovce, dále pokračuje kolem firmy 

MASSAG, a. s., kde je uložena druhá keš. Následující zastávku je zvolena u 

bíloveckého zámku, který je dominantou města. Od zámku trasa pokračuje přes 

náměstí, na němž se nachází spousta historických staveb. Čtvrtá keš již v sobě 

tolik historie nemá, ovšem je umístěna na krásném místě u rybníku, který určitě 

stojí za návštěvu. Podél rybníku vede cesta (již nepřístupná motorovým 

vozidlům), po níž vede i geocachingová trasa a asi po pěti minutách chůze je u 

říčky Jamník další keška. Nedaleko od místa pátého nálezu se nachází 

geologicky nejhezčí místo celého bílovce, kde je uložena poslední schránka. 

Jelikož trasa byla navržena primárně pro účely GEOLOGICKÉHO KLADÍVKA. 

U každé z keší jsou přidány kontrolní otázky (viz tabulky u jednotlivých keší). 
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Obrázek č. 14: Mapa keší a kontrolních otázek (Sedláčková 2014) 

Vysvětlivky: A – keš Vila Salcher; B - keš MASSAG; C – keš Hradby zámku; D – keš Rybník;  

E – keš Potok Jamník; F – keš Skalní výchoz; 1 – 15: kontrolní otázky. 

 

 

Obrázek č. 15: Obsah keší 
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5.1 Keš A – Vila Salcher 

 

První keš (obrázek č. 16; tabulka č. 3) na nově vytvořené trase s názvem 

Vila Salcher byla založena účelově, a to hlavně z toho důvodu, aby se o blízké 

vile příznivci geocachingu, a samozřejmě i všichni ostatní, dozvěděli něco 

zajímavého. Dnes již nemá slávu, jakou se mohla pyšnit ve svých nejlepších 

letech, a proto se již o této stavbě téměř nic neví. Přemýšlel jsem, zda-li mám 

svou první keš založit zrovna zde. Krom blízké vily, která je nyní domovem 

důchodců, není na tomto místě nic extra krásného ani zajímavého. Ovšem při 

procházce po Bílovci, při které jsem mapoval další vhodná místa, jsem se 

zeptal 9 osob, jestli něco vědí o vile bývalého továrníka Salchera. Nevěřícně na 

mě koukali a ani jeden z nich vůbec netušil, že nějaká stará a cenná vila 

v bílovci stojí. A tehdy jsem usoudil, že právě na tomto místě musím založit 

kešku. Ihned po zveřejnění jsem dostal pochvalné e-maily, kterými nálezci této 

keše děkovali, že jsem jim ukázal tak krásnou vilu s bohatou historií. Já sám 

bych o vile bývalého továrníka Salchera určitě nevěděl, nebýt kronikáře města, 

Mgr. Zdeňka Kuchty. Níže je popsána historie slavného rodu Salcherů a 

zároveň z jakého důvodu je vila tak cenná. 

Keš Vila Salcher je umístěna za pozemkem patřícímu k vile. Místo za 

plotem ohraničující tento pozemek velmi kontrastuje s krásně upravenou 

zahradou a honosnou vilou. Je to neudržovaná plocha se vzrostlými i menšími 

stromy a keři. Ovšem tento kontrast dodává místu zajímavý ráz. Při příjezdu 

k místu je možno zaparkovat automobil nedaleko umístění schránky. Nachází 

se zde menší zaoblená skladištní budova, u které je parkovací plocha. Když 

hledač stojí čelem k tomuto skladišti, musí se vydat na levou stranu podél 

budovy, kde může vidět i vilu bývalého továrníka Salchera. Skladištní budova 

měří asi 15 metrů a dalších 10 metrů za ní se nachází vzrostlý strom, jenž se již 

od země rozvětvuje (obrázek č. 18). V tomto rozvětvení je umístěna schránka 

s pokladem. Na obrázku č. 19 je vidět tuto vilu zachycenou okolo roku 1908 a 

2004. 
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Obrázek č. 16: Mapa keše Vila Salcher (Geocaching 2014, upraveno) 

Vysvětlivky:  A – umístění keše Vila Salcher. 

 

 

Tabulka č. 3:  Keš Vila Salcher 

Keš Vila Salcher 

Souřadnice N 49° 45.406 E 018° 00.084 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtížnost 2 

Terén 2 

Kontrolní 
otázka č. 1 

Cedule s nápisem - domov pro seniory - jaké má rozměry 
(šířka/výška)? 

Kontrolní 
otázka č. 2 

Skalní výchoz - jakou horninou je tvořen? 

Kontrolní 
otázka č. 3 

Jaký je obvod stromu se žlutou šipkou a červenou tečkou 
(měř přes červenou tečku)? 
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Obrázek č. 17: Keš Vila Salcher (autor 2014) 

 

 

Obrázek č. 18: Umístění keše Vila Salcher (autor 2014) 
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Obrázek č. 19: Vila továrníka Salchera v roce 1908 a 2004 (Kuchta et al. 2004) 

 

Historie rodu Salcherů - zakladatel firmy, Mathias Salcher, se narodil 

dne 14. 7. 1803 v Korutanech v nynějším Rakousku. Rod Salcherů se po 

dlouhá léta zabýval chovem skotu a pastevectvím. Měl v tom pokračovat i 

Mathias, což se však nestalo, jelikož v 15 letech odešel za svým strýcem 
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Josefem Zelgerem do Bavorska, jenž se zde živil jako tkalcovský mistr. Od 

svého strýce se naučil řemeslu, a to hlavně u výroby kanafasu. V roce 1821 se 

jejich cesty rozchází. Mladý Mathias se přestěhoval do Vídně, kde se až do 

roku 1829 živí jako tovaryš u svého dalšího příbuzného (opět tkalcovského 

mistra) Thomase Zelgera. V roce 1829 si Mathias otevřel svou vlastní dílnu na 

tkaní kanafasu, což byl prvopočátek zrodu slavné firmy. V podnikání se mu 

velmi dařilo a postupně rozšiřoval svou výrobnu. V roce 1850 našel díru na 

rakouském trhu a nechal si z Německa přivézt stroj na výrobu patentních 

knoflíků, který následně upravil a nechal si jej patentovat. Později se dal také na 

výrobu bavlněných šicích nití, s nimiž rovněž slavil úspěch. S manželkou 

Josefínou měli čtyři syny, kterými byli Rudolf, Josef, Ferdinand a Mathias. 

V roce 1859 přibral všechny syny do své firmy, kterou následně přejmenoval na 

Mathias Salcher und Sohne. Později se ukázalo, že ve Vídni již firma moc 

neporoste a tak museli expandovat. Výrobnu rozšířili do blízkého města St. 

Polten. Až do roku 1854 se podniku náramně dařilo, ovšem poté na firmu 

dopadla krize, která málem skončila bankrotem. Do firmy se svým kapitálem 

vstoupila zahraniční firma a krize byla zažehnána. Otec s nejstarším synem 

Rudolfem tehdy pracovali na centrální výrobně ve Vídni, Josef se ujal závodu 

v St. Poltnu. A nyní se začalo hledat další místo na rozšíření výroby, které by 

vedl syn Ferdinand. Rozhodli se pro Wagstadt (Bílovec). Rokem 1863 začíná 

nová éra bílovické manufakturní výroby. Do roku 1873 se v bílovické pobočce 

vyráběly pouze kanafasy a klasických knoflíky. Po odkoupení dalších budov a 

parních strojů se výroba rozšiřuje o patentní, kovové, kamencové knoflíky, 

spousty druhů nití, přezek na oblečení a obuv. Výroba se rozšířila také o 

pletené zboží a tkanin pro výrobu tapiserií. Tento závod se zanedlouho od 

svého vzniku dostal na přední místo ve výrobě v celé monarchii. Největšího 

rozmachu dosáhla bílovecká pobočka firmy Mathias Salcher und Sohns na 

počátku 80. let 19. století. Celkově zde v tuto dobu pracovalo téměř 1700 

dělníků. Významným bodem byl pro společnost rok 1910, kdy se z komoditní 

společnosti přeměnila na akciovou společnost. Majoritními vlastníky akcií byli 

členové rodiny Salcherů. Změnil se také název společnosti a výrobky již 

přicházely na trh pod obchodní značkou MASSAG (Pokluda 2009). 
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5.2 Keš B – MASSAG 

 

V pořadí druhá keš (obrázek č. 20; tabulka č. 4) se nachází JV směrem 

od keše první. Původně nesla název Bludné balvany. Dostat se k ní dá po ulici 

Opavská, kde také vede silnice č. 463. Opavskou ulici lemuje říčka Bílovka, 

která vede až k další schránce s pokladem. Vzdálenost mezi prvními dvěma 

keškami je necelých 800 metrů a pomalou chůzí se ke druhé schránce člověk 

může dostat do 10 minut. V případě, že hledač spatří čerpací stanici Euro Oil, 

má vyhráno. Přímo naproti benzínové stanice se nachází autobusová zastávka 

a vedle ní je křoví. Při bližším ohledání křoví geocacher zjistí, že v křoví jsou tři 

velké balvany. Mezi těmito balvany je umístění druhé schránky s pokladem. 

Objevitel si však musí dát pozor na bodavé křoví, kterým je úkryt obehnán. 

Přímo vedle úkrytu druhé keše je koryto říčky Bílovky. A při pohledu přes říčku 

člověk může vidět největší Bílovecký podnik MASSAG, a. s.. 

 

 

Obrázek č. 20: Mapa keše MASSAG (Geocaching 2014, upraveno) 

Vysvětlivky: B – umístění keše MASSAG. 
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Tabulka č. 4: Keš Massag 

Keš Massag 
Souřadnice N 49° 45.330 E 018° 00.723 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtížnost 1,5 

Terén 1,5 

Kontrolní 
otázka č. 1 

Zastávka (Bílovec, u schodů) - Jaký je název obou stromů 
rostoucích za zastávkou? 

Kontrolní 
otázka č. 2 

Jaký strom roste mezi tují a lípou v zahradě? 

Kontrolní 
otázka č. 3 

Jak se jmenuje říčka? 

 

 

 

Obrázek č. 21: Srovnávací fotografie ulice Opavská z let 1920 a 2004 (Kuchta et al. 2004) 
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Obrázek č. 22: Keš MASSAG (autor 2014) 

 

 

Obrázek č. 23: Umístění keše MASSAG (autor 2014) 
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Obrázek č. 24: Pohled z dálky na umístění keše a tovární budovu společnosti MASSAG, 
(autor 2014) 

 

Hlavním důvodem pro zvolení místa k uložení keše MASSAG byly 

nedaleké budovy stejnojmenné společnosti MASSAG, a. s. Již výše bylo 

zmíněno, že akciová společnost MASSAG vznikla v roce 1910, a to změnou 

z názvu Mathias Salcher und Sohn. Společnost po téměř celou dobu své 

existence velmi dobře prosperovala. V roce 1914 vypukla první světová válka a 

mnoho podniků začalo pociťovat recesi, spousta z nich dokonce zkrachovala. 

To však nebyl případ společnosti MASSAG. Synové Ferdinanda Salchera 

(Heinrich Franz, Emil a Robert), kteří měli v té době rozhodovací právo ve firmě, 

nezapřeli svůj podnikatelský původ a hlavně důvtip. Krátce po vypuknutí 

prozatím nejhoršího válečného konfliktu historie se rozhodli přeorientovat 

výrobu na produkci válečného materiálu. Do svých bílovických továren 

investovali nemalé finanční prostředky. Výroba knoflíků se přesunula převážně 

do Jablůnkova, kde měl rod Salcherů další výrobní haly. V Bílovci za začali 

specializovat na výrobu kovových zbrojních součástek pro rakousko – uherskou 

armádu. Prosperita podniku byla obdivuhodná, což také dokazuje nákup nových 



 René Holcapfel: Geocaching v Bílovci a okolí 

48 
 

budov a rozšíření výroby o další produkty. V období mezi první a druhou 

světovou válkou podnik opět velmi dobře prosperoval. Získal několik státních 

zakázek a opět se rozšířily jeho výrobní aktivity. Začala se vyrábět ocelová 

pera, která se stávala čím dál populárnější. Ovšem největším hitem, který 

společnost MASSAG proslavil po celém světě, byla výroba vázání na lyže. 

V nejlepších letech byla společnost schopna vyvážet více než 50 % celkové své 

produkce do zahraničí. Druhá světová válka byla opět pro rodinu Salcherů 

„zlatým dolem“, jelikož se opět věnovali válečné výrobě. Po Mnichovské dohodě 

v roce 1938 byl Bílovec přiřazen k Německé říši a Jablůnkov spadal pod 

Polsko. Tehdejší vedení začalo spolupracovat s Německou říší a obchodní 

vztahy na našem území začali postupně přetrhávat. Do bílovických závodů se 

jako kompenzace za odvedené muže na frontu dosazovali váleční zajatci. Po 

druhé světové válce musela rodina Salcherů emigrovat zpět do Rakouska, 

jelikož chtěli uniknout postihům za spolupráci s nacistickým Německem. Ve 

Vídni opět navázali na své podnikatelské úspěchy (Uniformní knoflíky 2014).  

„Rodina Salcherů zaujímá v hospodářských dějinách střední Evropy v 19. 

a 20. století významné místo. Nejen se svými podnikatelskými úspěchy a 

věhlasem, který se rozhodně neomezoval pouze na tuto oblast, ale především 

faktem, že členové rodiny pokračují v podnikatelských aktivitách již pátou 

generaci. Tento fakt stojí rozhodně za pozornost, neboť nebylo zvykem, aby 

v započatém podnikání svého předka pokračovali i jeho další příbuzní. Mnohem 

častěji se stávalo, že již druhá, nanejvýš třetí generace, změnila své působení a 

dobře zaopatřena hledala práci v jiné, než podnikatelské sféře, například 

politice, umění, vědě, atd.“ (Pokluda 2009) 

V roce 1945 byly pozůstatky podniku znárodněny. Prvního dne roku 1964 

se továrny staly součástí národního podniku Koh-i-noor a začala se přetvářet 

výroba. V roce 1990 byla opět založena akciová společnost Massag v Bílovci. 

Přes problémy, které musela firma v posledních letech řešit, je stále jednou 

z nejvýznamnějších společností v Moravskoslezském regionu (Pokluda 2009). 
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Obrázek č. 25: Fotografie továrny firmy MASSAG z let 1920 a 2004 (Kuchta et al. 2004) 
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5.3 Keš C – Hradby zámku 

 

Při hledání třetí keše (obrázek č. 26; tabulka č. 5) se musí hledač opět 

vydat východním směrem. Dostane se na konec Opavské ulice, přejde přes 

silnici na druhou stranu a na malém mostu mine ceduli označující Bílovku. Když 

dorazí na první křižovatku, musí se vydat doprava, ovšem ne po asfaltové 

cestě, nýbrž po cestě dlážděné kostkami. Keš Hraby zámku leží nedaleko 

druhé keše (350 metrů) a cesta by neměla zabrat více než 5 minut chůze. Vždy 

samozřejmě záleží na daném jedinci či skupině, v jaké jsou fyzické kondici, jaké 

mají tempo atd. I při zakládání této bylo vsazeno na historii a naučnost. Hradby 

zámku byly založeny z toho důvodu, že hradby, které se Bílovci nachází, patří 

k nejvýznamnější stavbě celého města. Jedná se o Zámek Sedlnitzkých 

z Choltic (obrázek č. 29). Je to dominanta města, která určitě musela v mé prací 

dostat spoustu prostoru. Poukazuji tímto nejen na historii Bílovce, ale také na 

historii a krásu naší země. Zámky, hrady a podobná stavení jsou dokladem 

vznešenosti a odkazem našich předků.  

Keš je umístěna na jižní straně zámku. Zámek na této straně lemují 

hradby, pod kterými se nevelký nachází svah, jenž je zarostlý hustým houštím a 

stromy. Přímo k hradbám (obrázek č. 28) je možno se bez problémů dostat po 

dvou vyšlapaných chodníčcích. Při procházení kolem zámeckých hradeb musí 

geocacher hledat ve svahu pařez (obrázek č. 30), pod kterým je vyhloubená 

malá díra.  

 

Obrázek č. 26: Mapa umístění keše Hradby zámku (Geocaching 2014, upraveno) 

Vysvětlivky: C – umístění keše Hradby zámku 
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Tabulka č. 5: Keš Hradby zámku 

Keš Hradby zámku 
Souřadnice N 49° 45.311 E 018° 00.979 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtížnost 2,5 

Terén 3 

Kontrolní 
otázka č. 1 

Který svaz zde sídlí a v kterém roce byl založen? 

Kontrolní 
otázka č. 2 

Co je uvedeno na náhrobku VI/9 (za vstupem po levé 
straně)? 

Kontrolní 
otázka č. 3 

Žlutočerná tyč - jaká je délka nejvyššího žlutého pole? 

 

 

 

Obrázek č. 27: Keš Hradby zámku (autor 2014) 
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Obrázek č. 28: Úkryt keše a zámek v pozadí (autor 2013) 

 

 

Obrázek č. 29: Fotografie bíloveckého zámku (Zámek Sedlnitzkých z Choltic 2014) 
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Obrázek č. 30: Úkryt keše (autor 2014) 
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Zámek Sedlnitzkých z Choltic - poprvé je písemně zámek zmíněn 

v roce 1543. Mezi lety 1575 – 1576 byl celý zámek přestavěn do renesančního 

slohu. Této rekonstrukce se ujal Bernard Pražma z Bílkova. Tento šlechtic byl 

ve své době považován za nejbohatšího a nejvlivnějšího člověka v celém 

opavském knížectví. Od roku 1604 přešel zámek do majetku Pražmového 

synovce Karla, jenž byl významným představitel luteránské šlechty. Zároveň byl 

aktivním účastníkem stavovského povstání proti císaři Ferdinandovi II. Mezi lety 

1604 – 1620 byly na zámku uchovávány opavské zemské desky (rejstřík a 

doklad o vlastnictví půdy) a velká část zemského archivu. V letech 1604 – 1618 

se zde konaly opavské zemské sněmy. Historické listiny pocházející z roku 

1604 se zároveň zmiňují o zámku jako o místu, které bylo šlechtickým sídlem 

při městě Bílovci. Po roce 1576, kdy byl zámek Bernardem Pražmou z Bílkova 

renesančně přestavěn, měl klasickou uzavřenou čtvercovou dispozicí s vnitřním 

nádvořím. Uvnitř zámku se nacházely prostorné sály a komnaty. Po smrti Karla 

Pražmy roku 1628 mělo proběhnout dědické řízení, jelikož po něm zůstala jeho 

druhá manželka Johana Sedlnitzká z Choltic a dcera Bohunka Alžběta, která se 

provdala za svého strýce Václava Sigmunda Sedlnitzkého. K řízení však 

nedošlo, poněvadž Pražmova účast na stavovském povstání a napomáhání 

dánskému nepříteli byla šetřena exekuční komisí v Opavě. V roce 1632 byl 

bílovecký zámek i s celým panstvím poskytnut Hedvice Seitesdorfové 

(provdaná Hedvika Wilimowská z Kojkovic), a to až do konečného prošetření 

pohledávek pozůstalých po Karlu Pražmovi. Až v roce 1648 byla potvrzena 

pohledávka Alžběty Sedlnizké (dcery Karla Pražmy). Několik dnů před koncem 

roku 1648 byla dcera Karla Pražmy ustanovena jako právoplatná dědička 

bíloveckého panství a zámku. Nová majitelka zámku si jeho krásy moc neužila, 

jelikož o 4 roky později zemřela. Rozsáhlého panství a zámku se ujal 

právoplatný dědic, kterým byl vdovec Václav Sigmund Sedlnitzký z Choltic. 

V roce 1661 byl vdovec jmenován prozatímním nejvyšším zemským komořím a 

1665 definitivním komořím. O 4 roky později, tedy v roce 1669 zemřel na 

mrtvici. Smrtí Václava Sigmunda Sedlnitzkého z Choltic nastává pro panství 

nová etapa, kdy se na nedílném vlastnictví podílejí tři dcery bývalého pána. 

Nejmladší z těchto tří dcer Beata Alžběta si vzala za manžela svého bratrance 
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Františka Viléma Sedlnitzkého z Choltic, který se o několik let později stane 

jedíným a právoplatným pánem bíloveckého panství a zámku. V roce 1687 

získala manželka Františka Viléma Sedlnitzkého z Choltic (Beata Alžběta) podíl 

své setry Anny Kateřiny a o 4 roky později také podíl své další setry Eleonory 

Isaldy. V historických listinách pocházejících z roku 1696 je uveden stručný 

popis zámku. Roku 1729 nastaly pro zámek krušné časy. Byl těžce poškozen 

požárem. Oprav rodinného sídla se chopil Václav Karel Sedlintzký. Na pomoc si 

povolal významného stavitele tehdejší doby, kterým byl Georg Friedrich Gans, a 

ten zámku vtisknul barokní podobu. Nechal strhnout západní křídlo, čímž 

budova dostala otevřenou trojkřídlou dispozici, kterou můžeme vidět i nyní. 

Přestavba na barokní sídlo probíhala 4 roky, a to v letech 1736 – 1740. Za 

sídelního pána Karla Michaela Sedlnitzkého (v 19. století) se uskutečnila 

pravděpodobně nejrozsáhlejší oprava zámku. Jednalo se hlavně o renovaci 

fasády, omítnutí štukových říms, okenních šambrán. Dále se pracovalo na 

hradbách a uspořádání a rekonstrukci interiéru. V plánu byla také výměna 

dekorací kolem oken, na kterou se však již nedostalo. Zámek Sedlnitzkých 

z Choltic byl ve vlastnictví stejnojmenné významné šlechtické rodiny téměř 300 

let. Vláda nad bílovickým panstvím na tuto rodinu připadala od druhé poloviny 

17. století až do roku 1945. Sedlničtí z Choltic patřili ke starobylým a 

významným českým rodům, a byli jednou z odnoží rozvětveného rodu 

Benešoviců. Rod Sedlnitzkých se rozdělil na dvě rodové linie. Postarali se o to 

synové Karla Jana Mikuláše Sedlnitzkého, který byl plukovníkem polské 

královské gardy. Mladší linie syna Karla Josefa Michaela Sedlnitzkého, který žil 

v letech 1776 – 1859, držela statek a zámek v Bílovci. Mladší syn baron Moritz 

Sedlnitzký (1808 – 1886) bojoval v Uhrách na potlačení povstání, které 

propuklo roku 1848. Jeho synu Zdenkovi byl roku 1908 udělen hraběcí titul. 

Posledním vlastníkem a správcem tohoto rodu byl Dr. Sigismund Sedlnitzký (do 

roku 1945). Jeho potomci dnes žijí v Rakousku. Na konci druhé světové války 

byl zámek v Bílovci vyrabován a zapálen. V 50. – 90. letech 20. století sloužil 

jako sklad (převážně obilovin). Od roku 2011 prochází zámek postupnou 

rekonstrukcí a revitalizací. (Zámek Sedlnitzkých z Choltic 2014) 
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5.4 Keš D – Rybník 

 

Jestliže se geocacher vydá na odlovení následující čtvrté keše (obrázek 

č. 21; tabulka č. 6), jež nese název Rybník, musí se vydat zpět po cestě, kterou 

přišel, ovšem asi po 50 metrech zahne vpravo a půjde zámeckými schody 

nahoru, jimiž se dostane na Zámeckou ulici. Po dalších dvou minutách chůze již 

uvidí zámek i z čelní strany. V případě, že se opět vydá do mírného kopce, 

dostane se na bílovecké náměstí, na kterém se nachází spousta historických 

staveb. Za zmínku stojí Kostel sv. Mikuláše, renesanční budova radnice a 

Městské muzeum (viz kapitola 2.5). 

Když se člověk pokochá náměstím, vydá se opět mírným kopečkem 

k Městskému úřadu, kde vede silnice Ostravská, podél které se musí vydat. 

Přibližně po 100 metrech tato silnice zahýbá vpravo, ovšem hledač půjde stále 

rovně, až narazí na bíločervenou trafiku. Před trafikou zabočí vpravo a po dvou 

minutách chůze se dostane ke garážím a půjde stále z kopce. Dojde li na 

rozcestí, u kterého již stojí rodinné domy, zahne vpravo a půjde po nezpevněné 

silnici. Za další dvě minuty se již dostane na dohled rybníku. Může si vybrat 

kteroukoli z cest, jimiž se chce dostat k rybníku. Úkolem zde je najít tři velké 

okrasné balvany, u kterých se ční ještě nevzrostlá bříza bělokorá. Mezi balvany 

je umístěna krabička s pokladem. 

Keš Rybník se nachází v krásném prostředí. Toto místo se nachází s 

Údolí mladých, které je již dlouhá léta vyhledávaným místem pro procházky, 

turistiku, sport a odpočinek. V zimě se zde nachází 15 kilometrová běžecká 

stopa, která se udržuje. Rybník slouží jak k rybolovu, tak zároveň i ke koupání. 

Koupání je v tomto rybníku povoleno na vlastní nebezpečí. V Českém 

rybářském svazu je tento rybník veden pod názvem Setina 1a. U vodní plochy 

se nachází také oblázková pláž a stánek s občerstvením. Rybník je ve 

vlastnictví města Bílovce, jež je také jeho zřizovatelem (Bílovec 2014). 
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Obrázek č. 31: Mapa umístění keše Rybník (Geocaching 2014, upraveno) 

Vysvětlivky: D – místo uložení keše Rybník 

 

Tabulka č. 6: Keš Rybník 

Keš Rybník 

Souřadnice N 49° 45.866 E 018° 01.492 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtížnost 2 

Terén 1,5 

Kontrolní 
otázka č. 1 

Cedule na stromě - Jaké je číslo zdejšího rybářského 
revíru? 

Kontrolní 
otázka č. 2 

Kanalizační poklop - na druhé straně cesty roste keř - jaký? 

Kontrolní 
otázka č. 3 

Co je vidět a slyšet za stromem označeným 
červenobílým křížkem? 
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Obrázek č. 32: Keš Rybník (autor 2014) 

 

 

Obrázek č. 33: Úkryt keše Rybník (autor 2014) 
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5.5 Keš E – Potok Jamník 

 

V případě, že byl odlov předchozí krabičky s pokladem úspěšný, může 

se hledač vydat za nalezením předposlední, tedy páté kešky, která nese název 

Potok Jamník (obrázek č. 34; tabulka č. 7). Stojí-li nálezce čtvrté krabičky zády 

k okrasným kamenům a jeho pohled směřuje k rybníku, musí se vydat směrem 

po pravé ruce. Přibližně po 30 metrech chůze se dostane na vyvýšenou 

nezpevněnou cestu, na které je zakázáno používání motorových vozidel. Cesta 

lemuje rybník, ovšem po několika metrech se chodec dostane k rozcestí, na 

kterém musí opustit trasu lemující rybník. Následně se vydá po mírně se 

svažující nezpevněné silnici, která jej zavede do nepříliš hustého listnatého 

lesíku. Po dalších dvou minutách chůze dorazí hledač k místu, kde může spatřit 

potok Jamník. Zprvu se potok vine po levé straně cesty, ovšem následně 

prudce zatočí doprava a protéká pod cestou. To je místo, na kterém musí 

hledač zpozornět, jelikož se zde v bezprostřední blízkosti nachází předposlední 

keš. Krabička s pokladem je umístěna u staré kamenné zídky, která je 

pozůstatkem mostu, který zde kdysi stál. 

 

 

Obrázek č. 34: Mapa umístění keše Potok Jamník (Geocaching 2014, upraveno) 

Vysvětlivky: E – místo uložení keše Potok Jamník. 
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Tabulka č. 7: Keš Potok Jamník 

Keš Potok Jamník 
Souřadnice N 49° 45.879 E 018° 01.724 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtížnost 2 

Terén 2,5 

Kontrolní 
otázka č. 1 

Kolik sloupů elektrického vedení vidíte na poli? 

Kontrolní 
otázka č. 2 

Jaký je obvod kmene třešně (měřte u paty stromu)? 

Kontrolní 
otázka č. 3 

Dřevěný můstek - z kolika prken se skládá? 

 

 

Obrázek č. 35: Keš Potok Jamník 
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Obrázek č. 36: Úkryt keše Potok Jamník (autor 2004) 

 

Po nalezení zídky, kde je ukrytá keš Potok Jamník, musí být hledač 

opatrný, jelikož k zídce nevede žádná vyšlapaná cestička. Je zapotřebí prodrat 

se prozatím nevzrostlým houštím a opatrně scházet z kopce dolů. Před 

objevením samotné krabičky je třeba dát pozor na trvalou vodní plochu, která je 

před kamennou zídkou. Jak již bylo výše zmíněno, keš Potok Jamník je uložena 

v bezprostřední blízkosti říčky Jamník, která protéká bíloveckým vyhlášeným 

Údolím mladých. Toto údolí je vyhledávaným místem pro turistiku, sport 

a odopčinek. Říčka Jamník je hlavním zdrojem vody blízkého rybníku (rovněž 

Jamník), který se také nachází v Údolí mladých. Rybník je místo kde se jednak 

mohou lovit ryby a zároveň je to místo pro ochlazení těla v parných letních 

dnech. Dokonce se zde nachází oblázková pláž. Potok Jamník má délku 14,4 

km a jeho plocha činí 20,8 km2. Je to pravostranný přítok řeky Seziny. (Bílovec 

2014) 
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5.6 Keš F – Skalní výchoz 

 

Po úspěšném odlovu páté kešky se hledač může vydat směrem k finální 

skrýši (obrázek č. 37; tabulka č. 8). Je zapotřebí dostat se opět na 

nezpevněnou silnici a pokračovat stejným směrem, tedy jít stále dále od 

rybníku. Geocacher musí být pozorný a hledat první volný průchod mezi stromy, 

kde je vyšlapaná cestička vedoucí až do pole. Tento průchod se nachází na 

levé straně. Poznávacím znamením může být malý skokanský můstek, který je 

v kopci uprostřed pole a ční se přímo naproti potřebného průlezu. Najde-li 

hledač toto konkrétní místo, vydá se směrem přes pole do kopce, projde kolem 

skokánku a dojde až k ústí nevelkého lesního palouku obklopeného polem. 

Kopec, na kterém je keš Skalní výchoz uložena je bezejmenný, má téměř 300 

m n. m. a ční se nad Údolím mladých, což je vyhledávaným a oblíbeným 

místem, kde lidé chodí odpočívat, relaxovat, sportovat a celkově si užívat 

volného času. V lesíku se zároveň nachází "bike park", který kdysi vznikl pod 

rukama mladých cyklistů a dnes je oficiálně pod záštitou města Bílovce. 

Nachází se zde na dvě desítky cyklistických ramp a různých skokánků. Pod 

kopcem vede stezka pro běžkaře, které je v zimě udržována. Největší 

zajímavosti lesíku je však překrásný skalní výchoz, který má délku přes 50 

metrů a výšku téměř 10 metrů. V případě, že se člověku podaří dostat až na 

dohled skály, má téměř vyhráno. Přibližně uprostřed tohoto skalního výchozu 

musí vystoupat po hliněném srázu nahoru až ke skále, kde je zapotřebí nahlížet 

do puklin. V jedné z nich, do které je možné nahlédnout až z bezprostřední 

blízkosti, je uložena poslední keš celé série, nesoucí výstižný název Skalní 

výchoz. 

 

Tabulka č. 8: Keš Skalní výchoz 

Keš Skalní výchoz 
Souřadnice N 49° 45.980 E 018° 01.719 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtížnost 3 

Terén 3,5 
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Obrázek č. 27: Mapa umístění keše Skalní výchoz (Geocaching 2014, upraveno) 

Vysvětlivky: F – místo uložení keše Skalní výchoz. 

 

 

Obrázek č. 38: Keš Skalní výchoz (autor 2014) 
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Obrázek č. 39: Bike park v blízkosti keše Skalní výchoz (autor 2014) 

 

 

Obrázek č. 40: Skalní výchoz (autor 2014) 



 René Holcapfel: Geocaching v Bílovci a okolí 

65 
 

 

Obrázek č. 41: Úkryt keše Skalní výchoz (autor 2014) 

 

Tabulka č. 9: Informační tabulka o datech založení a schválení keší a počtech logů  
(autor 2014) 

Název keše Datum založení Datum schválení Počet logů 

Vila Salcher 27. 1. 2014 9. 2. 2014 117 

MASSAG 27. 1. 2014 9. 2. 2014 135 

Hradby zámku 27. 1. 2014 9. 2. 2014 131 

Rybník 27. 1. 2014 9. 2. 2014 118 

Potok Jamník 27. 1. 2014 9. 2. 2014 119 

Skalní výchoz 27. 1. 2014 9. 2. 2014 110 
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6. Závěr 
 

Úvodem bakalářské práce jsem se zabýval lokalizací a přírodními 

poměry zájmové oblasti, kde jsem obecně charakterizoval město Bílovec. 

Popsal jsem geologii, geomorfologii, klimatologii, faunu a floru. Následoval 

popis historických událostí a historický vývoj v Bílovci. Následně jsem podrobně 

popsal hru geocaching, všechny její možnosti, druhy keší podle velikosti, 

náročnosti terénu a vlastností. Následoval popis pomůcek pro hru a detailně 

jsem popsal postup při zakládání schránek jak v terénu, tak i na internetu. 

Jelikož u této hry je nedílnou součástí Globální navigační systém, popsal jsem 

jeho historii, charakteristiku a možnou budoucnost. 

Ve stěžejní části celé práce jsem se zabýval návrhem turistické trasy, 

která má primárně složit pro soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO. Navržená trasa 

se skládá z šesti na sobě nezávislých keší, které jsou nyní vyhledávány i 

milovníky této sportovně-turistické hry. Všechny schránky jsou podrobně 

popsány a pro lepší představu je k nim přiložená fotodokumentace. Nově 

navrženou trasu je možné projít za 3 – 4 hodiny, přičemž bude záležet na 

fyzické kondici daného jedince či skupinky a na rychlosti hledání. Hlavní přínos 

této bakalářské práce je pro soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO, kde se žáci 

druhého stupně základních škol a žáci středních škol budou pokoušet o 

zvládnutí a vyřešení všech úkolů připravených v nově navržených turistických 

trasách. 

Geocaching pro mě byl do nedávna velkou neznámou. Počátkem tvoření 

bakalářské práce jsem postupně začal rozkrývat všechna kouzla této zábavné 

hry. Určitě bych vyzdvihl možnost objevování nových zajímavých míst a 

procházky v přírodě, které dostávají ještě větší smysl a náboj. V neposlední 

řadě musím zmínit radost, která se dostaví po každém úspěšném nalezení 

kešky. Tímto bych chtěl geocaching všem vřele doporučit. 
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