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Anotace 

Ve vypracované bakalářské práci je zpracován návrh turistické trasy, která vede po 

Výškovicích a okolí. V první části se zabývá charakteristikou zájmové oblasti, 

seznámením s celosvětovou hrou geocaching a metodikou práce zakládání a uložení keší. 

V druhé části je stručně popsána charakteristika jednotlivých založených keší, tj. 

souřadnice uložené keše, její typ, náročnost a kontrolní otázka s nápovědou. Mimoto je zde 

popsané prostředí a zajímavá místa v okolí uložených keší. Součásti práce je i příloha se 

vzorem keší na webovém portálu. 

Klíčová slova: Geocaching, keš, GPS, turistika, souřadnice 

 

Summary 

The submitted thesis is a proposal of hiking trail that leads through Výškovice and 

its surroundings. The first part deals with the characteristics of the area of interest, 

introducing the worldwide game of Geocaching and work methodology of setting up and 

storing caches. The second section briefly describes features of the particular set caches, 

i.e., coordinates of the cache, its type, difficulty and test question with a clue. Furthermore, 

the environment and interesting places around the stored caches is described here. The 

work also annexes some example caches on the website. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce pojednává o geocachingu ve Výškovicích a okolí. Zaměřuje se na 

základní charakteristiku zájmové oblasti, geocaching obecně, metodiku práce a na 

zpracování trasy v zájmové oblasti. 

Geocaching je celosvětová hra založená na principu systému GPS zařízení. Je určen 

pro všechny věkové skupiny lidí, kteří mají cit k turistice. Základní princip spočívá 

v lokalizaci krabiček tzv. keší a úkolem je, se pomocí souřadnic a GPS přístroje dostat na 

místo, kde se ukrývá keš. V této keši čeká nálezce poklad. 

Náplní bakalářské práce je vytvoření trasy, na které je založeno 6 keší, k jejichž 

nalezení provádí návštěvníka 15 záchytných bodů. Trasa začíná v Ostravě - Zábřehu a 

pokračuje směrem do Výškovic. Začíná keší s názvem Památný strom a vede přes 

Výškovické tůně, Bludný balvan, Bažinu, Studánku a Bývalou kasárnu v Bělském lese. 

Trasa není průjezdná autem, ale lze ji projet na kole. 

Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol v rámci geovědní soutěže 

„GEOLOGICKÉ KLADÍVKO”, která se pořádá na VŠB – TU Ostrava pod zašitou 

Institutu geologického inženýrství. 
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2 Charakteristika zájmové oblasti 

V této kapitole a jednotlivých podkapitolách se budu zabývat výhradně lokalizací 

zájmové oblasti, její minulostí a současnosti. Z přírodních poměrů budu věnovat pozornost 

geologickým a geomorfologickým poměrům, klimatologii, hydrologii a také fauně a flóře 

dané oblasti. 

2.1 Ostrava - Výškovice a okolí 

Výškovice jsou součástí městského obvodu Ostrava – Jih, který se dělí na 5 částí,  

a to na Bělský Les, Dubinu, Hrabůvku, Výškovice a Zábřeh. Území Ostrava – Jih má 

rozlohu 161,35 ha a rozkládá se kolem řek Odry a Ostravice. Počet obyvatel se pohybuje 

okolo 105 281. Mnozí vznímají Ostravu – Jih jako panelové sídliště, ale nachází se tady 

spousta historických budov. Narodila se zde, vyrůstala, působila a dodnes žije řada 

významných osobností. Hlavním z nich je Dr. Vojtěch Martínek. Výškovice se skládají ze 

dvou částí – z původních Starých Výškovic a ze sídliště Nové Výškovice. (Žárský, 2009) 

Obr. č. 1 Mapa Ostravy s vyznačením zájmové oblasti (Žárský, 2009) 

a) Městské obvody Ostravy, 1 – hranice Ostravy b) současný erb Ostravy - Jih c) Pečeť Výškovic 

z roku 1730 
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2.1.1 Lokalizace zájmové oblasti 

Zájmová oblast se nachází ve 3. největším městě České republiky (ČR) Ostravě, na 

souřadnicích 49° 50′ 8″ s. š., 18° 17′ 34″ v. d. s rozlohou 214 km² (obr. č. 1). Leží 10 

kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se 

Slovenskem. Na tomto území k 1. 4. 2014 žije celkem 294 263 obyvatel.                       

(Počet obyvatel 2014) 

2.1.2 Minulost a současnost v zájmové oblasti 

Jméno Výškovice je utvořeno příponou – ovice k osobnímu jménu Výšek, které je 

domáckou podobou některého ze staročeských složených osobních jmen, ve kterých byl 

komponent výš – vyšší – výše, např.: Výšemír, Výčeslav apod. Je pravděpodobné, že 

jméno Výšek mohlo patřit místnímu lokátorovi. 

První písemná zmínka o Výškovicích pochází z roku 1408, kdy přijal biskupské 

léno na Starou Bělou a Výškovice Hanuš z Bělé. Výškovice byly součástí starobělského 

léna až do roku 1558, kdy přešly pod léno Zábřeh. Od roku 1659 přešlo zábřežské léno  

do majetku olomoucké kapituly, která je připojila k petřvaldskému panství, jehož součástí 

bylo až do zrušení poddanství v roce 1848. Až do roku 1873 chodily výškovické děti do 

starobělské školy. Poté již získaly školy vlastní. 

Podle tereziánského katastru bylo ve Výškovicích 13 sedláků, 3 zahradníci a 16 

chalupníků. Každý sedlák robotoval se 2 koňmi 3 dny v týdnu, zahradník a chalupník 

vykonával pěší robotu jeden den v týdnu. V katastru obce bylo 313,7 měřic orné půdy, 8 

měřic zahrad, pustin bylo 9.  

Nejpodrobnější údaje o Výškovicích nám podává vceňovací operát stabilního 

katastru z poloviny čtyřicátých let minutého století. Celková výměra obce byla 606 jiter. 

Rustikální pozemky obhospodařovali 3 pololáníci, 10 čtvtláníků, 3 zahradníci a 32 

domkářů. Bylo tu několik ševců, tkalců, krejčích a kovářů, kteří vykonávali řemeslnické 

práce pouze pro potřebu místních obyvatel. K roku 1843 bylo ve Výškovicích celkem 317 

obyvatel a 48 obytných domů. 

Lidé se převážně živili zemědělstvím a jedna živnost kovářstvím. Všechny domy 

byly přízemní, ze dřeva a pálených cihel, pokryty byly vesměs slámou. Chovalo se zde 38 
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koní, 84 krav, 50 vepřů, 400 hus a další drobná drůbež. Řeka Odra způsobovala 

každoročně záplavy luk.  

Industrializace Vítkovic, Zábřehu a ostatních obcí podstatně neovlivňovala život 

zdejší zemědělské obce, která si stále udržovala svůj zemědělský charakter, když většina 

mužů našla pracovní místo v průmyslu a hornictví. Výškovice byly jedním z obcí dnešní 

Ostravy (obr. č. 2), které nezasáhla imigrační vlna na přelomu 19. a 20. století, a proto 

jejich populační vývoj nezaznamenal žádné převratné skoky.  

Obec měla od 18. století v pečeti znamení, které tvořila ruka ohnutá v lokti a držící 

rovnoramenné pákové váhy (obr. č. 1). Výškovice byly připojeny k městu Moravská 

Ostrava 1. července 1941. Samostatnost získaly 16. května 1954, ale od 1. ledna 1966 jsou 

opět součástí města Ostravy. (Jiřík, 1993) 

Obr. č. 2 Pohlednice z roku 1938 (Jiřík, 1993) 

 

Od roku 1994 má obec nový erb (obr. č. 1), který znázorňuje původní obce: Zábřeh 

– symbolem spravedlnosti, třemi stříbrnými kužely, jimiž se stále hlásí k olomoucké 

kapitule. V modrém poli jsou výškovické váhy a v druhém modrém poli ryba Hrabůvky, 
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která byla kdysi zaslíbená rybníkům, rybářům, rákosí a kaprům. Sídlištní Dubinu zastupuje 

červenobílá šachovnice.  

Dnes jsou Výškovice místem, kde najdeme bohatou a udržovanou zeleň, která za 

poslední léta hodně vyrostla a tvoří stinná zákoutí (obr. č. 3). Zřídilo se tady mnoho 

dětských hřišť od pískovišť až po lanové lezecké pyramidy. Radnice nešetří miliony 

z rozpočtu, a proto dostávají školy a školky lepší vybavení. Lidé tady žijící ocení, že se 

pečlivě dbá o chodníky, hledají se stále další místa na parkování a dbá se i na prevenci 

kriminality, čímž přibývá více policistů. (Žárský, 2009) 

Výškovice se mohou pyšnit sportovními možnostmi, které obvod nabízí. Na ulici 

Charvátská 10 se nachází jedno ze sportovních středisek CDU. Návštěvník zde může 

vyzkoušet různé druhy sportů, jako jsou např.: squash, badminton, stolní tenis, 

horolezectví, volejbal a mnoho dalších. Nebo zde může strávit příjemné chvilky za účelem 

relaxace, a to pomocí masáže, sauny, nebo návštěvou v solné jeskyni. Naopak venkovní 

sportování se může provozovat v TJ Sokol Výškovice na ulici K Odře 1. Mezi tyto aktivity 

patří malá kopaná nebo nohejbal, stolní tenis, tenis a případně i volejbal. Pro děti a mládež 

je zde možnost přihlášení do tanečního studia Didedance. Studio se nachází na ulici 

Husarova 89, kde mají tanečníci k dispozici dva taneční sály a z kapacitních důvodů se 

trénuje také v tělocvičně ZŠ Šeříkova. Pro relaxaci, běh a odpočinek lze využít Bělský les, 

který leží v obvodu Ostrava – Jih, nebo je zde možnost procházky, jízdy na kole  

či kolečkových bruslích v okolí řeky Odry. 

Za účelem vzdělávání byla ve Výškovicích zřízena Fakulta bezpečnostního 

inženýrství (FBI), která je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava.  FBI je 

umístěna v areálu bývalé Základní školy na Lumírově ulici 13 v Ostravě-Výškovicích.  

Místo bylo získáno bezúplatným převodem z majetku Města Ostravy na VŠB - Technickou 

univerzitu Ostrava. Zahájení výuky začalo akademickým rokem 2002/2003. Jediná svého 

druhu škola láká, hostí a vychovává studenty i ze zahraničí. (fbi.vsb.cz 2014) 

Na ulici 29. dubna 33 je umístěna v budově bývalé ZŠ knihovna. Nachází se tady 

jak oddělení pro děti, tak i pro dospělé.  

Ve Výškovicích vyrostla významná stavba, která je obklopená lesním porostem. 

Jedná se o jedinou a první stavbu v Moravskoslezském kraji, která nabízí lidem důstojný 

odchod ze života. Charitní hospic sv. Lukáše je určený nevyléčitelně nemocným lidem.  
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Umožňuje rodinám s nemocnými pobývat a zajišťuje lidskou podporu na úrovni.    

(Žárský, 2009) 

Pro strávení volných chvil slouží čajovna na větrném kopci, která se nachází na 

ulici Jičínská 37, konečná zastávka MHD Výškovice. Čajovna vnikla roku 1997 a nabízí 

několik desítek druhů čajů, z různých koutů světa. Je rozdělena na dvě části, v první 

zrekonstruované části se nepodávají vodní dýmky, ale pořádají se zde koncerty  

a přednášky. Druhá část je vyhrazená pro vodní dýmky, je zde několik salonků, z nichž 

každý je v jiném stylu (čajovnanavetrnemkopci.cz, 2014). 

Pro zábavu může návštěvník využít služeb Kina Luny, které se nachází jen o jednu 

tramvajovou zastávku níže. Kromě kina poslouží pro zábavu i zábavní klub Alexandria, 

kde si může dopřát hru bowlingu, nebo navštívit diskotéku.  

Výškovice jsou bohaté i z pohledu stravovacího. Nachází se tady spousta restaurací, 

hospod a pizzerií. 

Obr. č. 3 Výškovice (Kryžanková, 2012) 
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2.2 Přírodní poměry 

V následujících podkapitolách se budu zabývat geologií a geomorfologií, a to 

základními informacemi o stavbě horninového podloží, o regionálním členění a o zařazení 

oblasti z hlediska geomorfologického. V další řadě budou uvedeny informace o hydrologii, 

klimatu a také o fauně a flóře. 

2.2.1 Geologie a geomorfologie 

 Z pohledu geologie ostravský region leží v oblasti Českého masivu s karpatskou 

horskou soustavou, probíhající po linii Brno – Moravská brána – Ostrava. Během 

geologického vývoje docházelo v obou horských soustavách k jejich vzájemnému 

překrývání a ovlivňování. 

Český masív je složený z pěti samostatných regionálních celků: moldanubikum, 

bohemikum, sasko-durynská oblast, západosudetská oblast, moravskoslezská oblast.  

Zájmová oblast se řadí do oblasti moravskoslezské (obr. č. 4).  Na západě je 

omezeno složitým systémem násunů. Hranicí je moravské zlomové pásmo, které tvoří 

západní okraj moravskoslezské oblasti. Pásmo odděluje hranici od oblastí: moldanubické, 

kutnohorsko-svratecké, středočeské a lugické. Mladší sedimentární horniny se nacházejí na 

severu, východní a jižní hranice jsou překryty flyšovými příkrovy  

a předhlubní alpsko-karpatského orogenu. Na povrchu je hraniční styk moravskoslezské 

oblasti s neogenními horninami karpatské předhlubně. (Suk et al., 1991) 

Oblast Výškovice je směrem do nadloží tvořena:  brunovistulikem, 

moravskoslezskou paleozoickou pánví, hornoslezskou pánví, karpatskou předhlubní  

a pokryvnými útvary. 

 Brunovistulikum – jihovýchodní okraj Českého masívu budují 

předdevonské granitoidní masívy a krystalické břidlice, které se noří pod 

karpatskou předhlubeň. Brunovistulikum  je kadomský upevněný blok 

zemské kůry a je rozděleno zlomovými pásmy na několik dílčích bloků – 

severomoravský, středočeský a jihomoravský. Je vybudováno 

metamorfovanými horninami a rozsáhlým brněnským plutonem.          

(Dudek, 1980) 
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 Moravskoslezská paleozoická pánev – sled slabě metamorfovaných až 

nemetamorfovaných sedimentů a vulkanitů, jehož podklad je tvořen 

brunovistulikem. Výskyty se zastoupení spodního karbonu jsou: drahanský, 

jesenický a mírovský kulm. Velké rozšíření mají sedimenty devonu  

a spodního karbonu, v podloží neogenní karpatské předhlubně a flyšového 

pásma Západních Karpat. (Chlupáč, 1992) 

 Hornoslezská pánev – zasahuje k nám jen jihozápadní cíp hornoslezské 

pánve, plochou asi 1600 km². Téměř úplné zakrytí svrchnokarbonských 

sedimentů neogénem a příkrovy flyšových Karpat podmiňuje, že se 

dosavadní poznatky opírají pouze o důlní díla a průzkumné vrty. Podrobně 

poznaná část hornoslezské pánve je známa jako ostravsko-karvinský revír 

(OKR). (Havlena, 1980) 

 Karpatská předhlubeň - tvoří systém vzájemně paralelních podélných 

předhlubní, které jsou vyplněny mořskými molasovými sedimenty a leží na 

brunovistuliku a jeho paleozoickém, mezozoickém a paleogenním 

sedimentárním pokryvu. Člení se na část jižní, střední (předhlubeň porušena 

strukturou Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy) a severní. 

(Moravské Karpaty, 2013) 

 Pokryvné útvary – (obr. č. 5) ve Výškovicích jsou útvary tvořeny 

nezpevněnými sedimenty a jedná se především o hlíny, spraše, slatiny, 

rašeliny písky a štěrky (geology.cz 2014). 

Z geomorfologického hlediska leží oblast na rozmezí dvou systémů – alpsko-

himálajského a hercynského. Největší část je tvořena Ostravskou pánví, která svou podobu 

získala díky fluviální a glaciální činností. Antropogenní činnosti podmiňuje tvářnost města.  
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Obr. č. 4 Moravskoslezská oblast (Mísař et al. 1993, upraveno) 

1 - platformní formace a neogén karpatské předhlubně, 2 - permokarbon, 3 - okraj karpatské předhlubně, 4 - 

moravsko-slezský devon a karbon, 5 - brněnský masív, 6 - krystalinikum silesika, 7 - středočeská oblast, 8 - 

kutnohorsko-svratecká oblast, 9 - lugická oblast, 10 - moldanubická oblast, 11 - granitoidy, 12 - přesmyky, 

nasunutí, 13 - zlomy, 14 - označení jednotek: MS1 - moravikum, MS2 - svinovsko-vranovské krystalinikum, 

MS3 - silesikum, MS4 - krystalinikum miroslavské hrástě a krhovické krystalinikum, MS5 - brněnský masív, 

MS6 - moravsko-slezský devon a spodní karbon (kulm), MS7 - moravsko-slezský svrchní karbon, MS8 - 

granitoidy silesika. 

Obr. č. 5 Výřez z geologické mapy Výškovic (geology.cz, 2014) 

1 – písčitohlinitý až hlinitopísčitý sediment, 2 – sprašová hlína, 3 – písek, štěrk, 4 – písek až štěrk, 5 – zlom 

zjištěný, 6 – písmo drcení, 7 – mylonitizovaná zóna, 8 – zlom zajištěný, 9 – zlom předpokládaný, 10 – zlom 

zakrytý 
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2.2.2 Hydrogeologie a klimatologie 

Z hlediska hydrologie se Výškovice řadí do povodí Odry. Odra ústí do Baltského 

moře a rozprostírá se na rozloze 118 861 km². Převážná část povodí se nachází na území 

Polské republiky a z pohledu České republiky zaujímá jen 8,5% rozlohy státu o ploše        

6 252 km² (Brosch, 2005). Z důvodů rozsáhlé sídelní a průmyslové aglomerace patří oblast 

povodí Odry k exponovaným územím. Oblast je morfologicky a orograficky tvořena 

dvěma rozdílnými územními celky, a to z hlediska beskydských toků s jesenickými.  

(Blažek, 2006) 

Hlavním a nejvýznamnějším tokem povodí je řeka Odra, do které se vlévají přítoky 

Opava, Ostravice a Olše. Odra vytváří v Oderské nivě výrazné meandry, která si zachovala 

přirozený charakter (obr. č. 6). Řeka tak značí cenné přírodní společenstvo. Na povodí je 

evidováno 330 vodních toků s celkovou délkou 3161 km². Řeka Odra pramení 

v nadmořské výšce 640 m v Oderských vrších. Její tok je dlouhý 132 km a opouští ČR  

u Bohumína a ústí do Polska. Na území Ostravsko-karvinské pánve se do Odry vlévají 

řeky Opava a Ostravice a v místě, kde opouští republiku, řeka Olše. Od pramene na 

prvních 29 kilometrech protéká vojenským prostorem Líbavá, po dalších 21 kilometrech 

pod městem Odry, vtéká do CKHO Poodří. Ostravou protéká 30 kilometrů a pak dále 

industriálním městem Bohumín. (Blažek, 2006) 

Významný soutok Ostravice s Odrou (obr. č. 6) se nachází západně od Hrušova. Je 

dostupný od mostu přes Odru na silnici č. 56 spojující Ostravu - Přívoz s Hlučínem a na 

konci silnice odbočuje asfaltová cesta vpravo a vede k nově opravenému jezu. Soutok je 

odtud vzdálený necelý kilometr, kde se musí překonat Černý potok. Odra v těchto místech 

teče rovně od jihozápadu k severovýchodu. Na levém břehu je zalesněný kopec Landek, po 

500 metrech po proudu stojí silniční most spojující Hrušov. Ostravice se k Odře připojuje 

zprava a je široká přibližně 20 m. Přes mělčinu stéká do poklidné Odry. Špice soutoku má 

dvě části, první je hlinitá a je tvořená břehy obou toků. Druhou tvoří několik desítek metrů 

štěrková špice. Plochu pokrývají hrubší oblázky. (Ryšánek, 2006) 
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Obr. č. 6 Řeka Odra (Vondra a Nekvasil, 2006) 

a) Meandr řeky Odry b) Soutok Odry s Ostravicí, v pozadí most z Hrušova do Koblova, vlevo 

zalesněný kopec Landek   

 

Do povodí Odry patří několik přehrad. První z nádrží, která byla vybudována na 

řece Moravici, je Kružberk. O výstavbě se uvažovalo již před 2. světovou válkou, tehdy 

spíše pro energetické využití, povodňovou ochranu a pro zásobení vodou. Uprostřed 

výstavby zasáhlo do jejího průběhu rozhodnutí, že se nádrž stane hlavním zdrojem pitné 

vody pro Ostravsko.  Údolní nádrž leží na toku řeky Moravice asi 45 km nad ústím do řeky 

Opavy. S vodním dílem Slezská Harta vytváří jeden ze tří vodárenských zdrojů Ostravska. 

Objem nádrže je 35,53 mil. m³. Zásobovací voda je odváděna etážovým odběrem a štolou 

do úpravny vody v Podhradí. 

Žermanická přehrada na řece Lučině, přítoku Ostravice má za úkol zásobovat 

podniky ISPAT Nová Huť a Biocel Paskov provozní vodou. Slouží také jako 

protipovodňová ochrana, k rekreaci a k výrobě elektrické energie. Objem nádrže je 25,27 

mil. m³. 

Těrlická přehrada na řece Stonávce, přítoku řeky Olše, byla vybudována za účelem 

zdroje provozní vody pro Třinecké železárny a důlní podniky v jižní části Ostravsko-

karvinského revíru. Vodárenská nádrž Morávka je součástí systému zásobování Ostravska. 

Nachází se v oblasti Beskyd na horním toku Morávky. Hráz má objem 652,3 tis. m³. Na 

přehradě se nachází dvě malé vodní elektrárny. Šance leží na řece Ostravici, v části 

Moravskoslezských Beskyd. Patří k hlavním zdrojům pitné vody pro Ostravsko. Objem 
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nádrže je 61,8 mil. m³ a je rozdělen na objem stálý a ochranný. Hráz je 65 m vysoká a 342 

m dlouhá (kolektiv autorů 2006). Olešná přehrada má levý přítok Ostravice v Paskově. Je 

pitným zdrojem pro Moravskou Ostravu. Hráz je vysoká 14,6 m a 393 m dlouhá. Celkový 

objem má 4,4 mi. m³. (Brosch, 2005) 

Z hlediska klimatického patří zájmová oblast do mírného pásma. Je ovlivňována 

klimatem oceánským, které působí od západu a klimatem kontinentálním, působící od 

východu. Vyznačuje se vydatnými srážkami s mlhou. Zimy jsou tuhé a léta horká.  

(Brosch, 2005) 

2.2.3 Fauna a flóra 

Fauna 

Savci patří do nejvyšší skupiny obratlovců, tj. živočichů, kteří mají tělo zpevněno 

kostrou. Jejich tělo a ústrojí dosahují vysoké dokonalosti, a to především mozek. Kvůli 

stálé tělní teplotě, se jim říká teplokrevní. Mají dokonale vyvinutou trávicí a dýchací 

soustavu, krevní oběh mají uzavřený, žilní a cévní systém je oddělen. Důležitým znakem je 

vývoj jejich mláďat. Zárodky se vyvíjejí v matčině těle a jsou vyživovány placentou, která 

přejímá z matčina oběhu potravu pro zárodek. Mláďata se živí mlékem, které se vytváří 

v matčiných mléčných žlázách. K těmto druhům patří například ježek východní (obr. č. 7), 

nebo jezevec lesní (obr. č. 7). Jezevec váží 10-20 kg a žije velmi skrytě. Svou noru opouští 

jen v noci. K potravě mu slouží ještěrky, myši, hadi, žáby, brouci, lesní ovoce, kořínky atd.  

Do povodí Odry se řadí lasicovitá šelma vydra říční (obr. č. 7). Tělo má pokryto hustou 

hnědou srstí a mezi prsty má plovací blánu. Živí se především rybami, pronásleduje je  

a kličkuje, než nějakou chytí. Když ji uloví, vytáhne si ji na břeh, kde ji v klidu požírá. 

Vydra však loví i žáby, menší savce, ptáky nebo raky. Vydry mají ve svém revíru  

i krátkodobá útočiště. (Cichá, 2003) 

K hlodavcům se řadí například veverka obecná (obr. č. 7). Charakterizuje jí dlouhý 

huňatý ocas a boltce opatřené chvostíky, které ji dopřávají opatrnost při šplhání a prolézaní 

korun stromů. V nížinách se vyskytují veverky zrzavé s bílým bříškem. Hnízdo má 

spletené z větviček, výhonů a listí, vystlané mechem a trávou. Živí se především výhonky, 

pupeny, houbami, hmyzem a někdy i ptačími vejci. Veverky žijí samotářsky, nebo 

v párech. (Kholová, 2009) 
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Z ptáků můžeme jmenovat např.: datla černého, špačka obecného, sýkoru koňadru, 

havrana polního, nebo čápa černého. 

V povodí Odry můžeme nalézt i chráněné druhy. Jedná se hlavně o střevli potoční, 

ouklejku pruhovanou, vranku obecnou, ledňáčka říčního, břehuli říční, nebo škebli říční. 

(Lojkásek et al., 2011) 

Flóra 

Zájmová oblast leží v mírné tepelné zóně, v zóně listnatých opadavých stromů. To 

znamená, že před příchodem člověka a před zahájením zemědělství, byla na tomto území 

převládající vegetací různá lesní společenstva (Cichá, 2003). 

Struktura lesního porostu v oblasti Bělského lesa je charakterizována procentuálním 

zastoupením dřevin (graf č. 1). Původní lesní společenstva se dochovala až dodnes.  

Zájmová oblast se nenachází v přírodně bohaté oblasti ČR, ale i tak se zde vyskytují různé 

druhy chráněných a ohrožených rostlin, např.: sněženka podsněžník, žebratka bahenní, 

nebo bledule jarní. (Lojkásek et al., 2011) 

Obr. č. 7 Fauna v zájmové oblasti (Cichá, 2003)  

a) ježek východní b) jezevec lesní c) vydra říční d) veverka obecná 
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Graf. č. 1– Výskyt dřevin v Bělském lese, 2011 

3 Geocaching obecně 

Geocaching je celosvětovou velmi rychle se rozrůstající hrou, založenou na 

principu systému GPS zařízení. Geocaching má charakter hry na rozhraní turistické, 

navigační a částečně i internetové oblasti.  Základní princip spočívá v lokalizaci krabiček 

(geocache). Hra je určena pro všechny věkové skupiny, které mají vztah k turistice. 

Geocacher se pomocí souřadnic a GPS přístroje snaží dojít na určité místo, kde je krabička 

ukryta.  

Geocaching vznikl pomocí navigačního systému GPS, který byl původně určen pro 

vojenské a obranné účely USA. Do systému byla záměrně vložena umělá chyba, která 

zabránila civilistům praktické využití.  Dne 1. května 2000 tehdejší americký prezident Bill 

Clinton oznámil odstranění umělé odchylky, přidávané do signálu GPS, a geocaching 

vznikl bezprostředně poté. Následoval zběsile rychlý nástup celosvětové hry. Hned 

druhého května roku 2000 byla umělá odchylka vypnuta a tím se zlepšila přesnost tohoto 

vojenského navigačního systému pro běžné civilní uživatele. Téhož dne Dave Ulmer 

publikoval na Usenetu svou poznámku o možné celosvětové hře Stash Game. Dne  
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3. května 2000 Dave umístil první keš na souřadnicích N 45 17.460 W122 24.800. O den 

později tuto keš nalezl Bob Perschau (Hojgr a Stankovič, 2007). 

První keš mimo USA byla založena na Novém Zélandu a třetí zemí, kde byla 

ukryta další keš, se stalo Chile. Matt Stum navrhl používat termín Geocaching místo Stash.  

Dave to akceptoval a 1. června oznámil, že „oficiální“ název nové hry je geocaching. 

Prvním místem umístění keše v Evropě se stalo Irsko, v České republice je to stále aktivní 

keš umístěna v přírodní rezervaci ve Štramberku (Lutonský, 2011). 

3.1 Základní pravidla 

Mezi základní pravidla geocachingu patří registrace na webových stránkách   

www.geocachng.com. Po úspěšné registraci si hráč zjistí na webovém portálu přesné 

souřadnice jednotlivých keší, které jsou v zájmu navštívení. Tyto souřadnice se zadají do 

GPS navigace a dovedou návštěvníka přímo na místo ukrytí keše. 

Geomuglové (někdy zkráceně muglové či mudlové) jsou osoby, které nejsou do 

geocachingu nijak zasvěceny. Samostatný pojem geomuglové je inspirován cyklem 

románů o Harry Potterovi, kde je toto slovo používáno pro „nekouzelníky“. V geocachingu 

se jedná o potenciální ničitelé keší, a proto je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při 

jakékoliv činnosti s kešemi, aby ji náhodou nějaký mudla nezpozoroval a následně keš 

nevykradl. Bohužel, k tomuto dochází velice často. 

 Pravidlo č. 1 – při nalezení kešky si může nálezce z jejího obsahu něco odnést, 

avšak pouze, pokud tam zase něco jiného vloží. Doporučuje se, aby hodnota věcí 

vložených odpovídala zhruba hodnotě věcí odnesených. Není vhodné vkládat do 

keší poškozené, nebo přespříliš opotřebené věci. Není dovoleno vkládat jídlo 

(možnost poškození keše hlodavci), zapalovače, sirky, nože, spreje (prevence proti 

ohrožení dětí v případě nahodilého nalezení). Do keší nevkládáme označené 

jízdenky, prošlé vstupenky, kameny z okolí keše, věci organického původu  

a podobné suvenýry, protože jsou pro dalšího nálezce bezcenné, a proto jejich 

vkládání do keše, nebo výměna za věci vhodné, není považováno za férovou 

výměnu.  
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 Pravidlo č. 2 – po nalezení kešky se nález zapíše do logovacího deníčku (logbook). 

Ve většině případů se tady zapisuje datum a čas, přezdívka (pod kterou jsme 

zaregistrovaní na www.geocaching.com, krátký text vystihující hledání keše, 

informace o předmětu, který byl z keše odebrán, nebo naopak vložen a občas  

i název přístroje GPS. 

 Pravidlo č. 3 – jestliže se v kešce nenachází logbook nebo tužka, oznámí to nálezce 

zakladateli kešky. 

 Pravidlo č. 4 – po zapsání do deníčku je třeba ukrýt keš na stejné místo  

a zakamuflovat ji stejně, než došlo k nalezení. 

 Pravidlo č. 5 – návštěva keše se musí oznámit na webovém portálu. 

 Pravidlo č. 6 – jestliže keš zakládáme, neseme plnou zodpovědnost za její stav. 

Musí se kontrolovat, zda je ještě místo v logovacím deníčku, zda jsou uvnitř 

instrukce pro geomudly, nebo jestli v krabičce nechybí tužka. Místo uložení musí 

být pečlivě vybráno, nesmí být uloženo na soukromém pozemku, v CHKO  

a v podobných lokalitách, kde by výskyt geocacherů mohl přinést negativní 

důsledky. Je třeba si také zkontrolovat správné nastavení přijímače GPS pro 

správné zanesení souřadnic na webový portál. (Hojgr a Stankovič, 2007) 

3.2 Cache 

Cache, česky nazývaná keš, nebo keška, je krabička různého typu (tab. č. 1) a různé 

velikosti (tab. č. 2). Většinou jde o vodovzdornou, plastovou schránku. Schránka musí být 

dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny potřebné předměty. Což je logbook, do 

kterého nálezce zapíše svůj objev, základní informace o geocachingu a v neposlední řadě 

poklady, které jsou potřebné pro výměnu za jiné. V keších můžeme najít i trackovatelné 

předměty, které neslouží k ponechání, ale k cestování po keších. Tzn., že nejsou předmět 

výměny a lze je vyjmout a vložit do jiné keše. (Geocaching, 2010) 

Keše jsou ukryty po celém světě, a to většinou na významných místech. Zakladatelé 

keší se snaží najít atraktivní místo, do kterého keš umísťují. V přírodě se keše schovávají 

například do pařezů, pod kořeny stromů, do dutin nebo pod kameny. Ve městech se 

http://www.geocaching.com/
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používají mezery, škvíry, nebo trubky, ke kterým se keš může přichytit například 

magnetem. 

Keše zakládají ostatní hráči, kteří po založení keše zveřejní GPS souřadnice  

a základní informace o místě, kde je keš ukryta, na webovém portálu. Existuje celá řada 

druhů keší, z nichž každá má jiný charakter a je různě velká.(Hojgr a Stankovič, 2007) 

Tab. č. 1 Rozdělení keší podle typu (Lutonský, 2014) 

Název keše Grafické označení Popis 

 

Tradiční 

 

 

nejjednodušší druh keše, 

krabička se nachází na přesně 

zadaných souřadnicích 

 

Mystery/Puzzle  

 obsahuje komplikované 

rébusy, které se musí 

rozluštit 

 

Multi 

 

 

zahrnují dvě nebo více míst, 

většinou je na prvních 

souřadnicích nápověda k 

druhé zastávce atd. 

 

Earth 

 

 

umístěná na speciálním 

geologickém místě, pro 

zapsání nutno odpovědět na 

otázky z tohoto místa 

 

Letterbox 

 

 

používá nápovědu namísto 

souřadnic. Obsahuje razítko, 

nutné pro záznam návštěvy 

 

Event 

 

 

setkání místních kešerů, 

stránka eventu popisuje čas 

setkání a poskytuje 

souřadnice místa 

Cache In Trash Out 

Event (CITO) 

 

 

pro životní prostředí, cílem je 

vyčistit a chránit přírodní 

oblasti 
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Tab. č.  2  Rozdělení keší podle velikosti (Lutonský,  2014) 

Cache 

Velikost Označení Popis Složení 

Micro  Malá krabička do 100 ml Tužka a      

logbook 

Small  Menší krabička 100 ml - 1l Tužka, logbook, 

pár předmětů k 

výměně 

Regular  Obvyklá ideální velikost 1l-

20l 

Tužka, logbook a 

větší předměty 

k výměně 

Large  Velká krabice 20l - více Tužka, logbook, 

velké předměty 

k výměně 

 

Other 

 

 

 

Schránka neobvyklého tvaru 

např. magnetická 

fólie s listem 

papíru jako 

logbookem, 

3.3 Pomůcky pro geocaching 

Pro geocaching lze použít neuvěřitelné množství přístrojů (obr. č. 8) od hodinek, 

zařízení PDA, mobilních telefonů, ručních přijímačů GPS až po automobilové a námořní 

navigace.  Základním požadavkem je možnost zadání souřadnic keše. 

Lze ho provozovat taky pomocí jednoduché turistické mapy, avšak jen u tradičních 

jednoduchých keší, které jsou ukryty na zadaných souřadnicích. 

Pro geocaching se používají přijímače GPS poskytující určenou polohu 

v geografických souřadnicích, vztažených ke Světovému geodetickému systému WGS – 

84 (World Geodetic System – 1984). Jedním z problémů je, že neexistuje běžný přijímač 

GPS, který by měl zabudované transformace do u nás běžně použivatelných 

souřadnicových systémů S-JTSK a S-42. Proto se transformace musí řešit až dodatečně 

pomocí převodových systémů.  
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Souřadnice jsou uváděny v různých podobách a pro geocaching je nejběžnější tento 

druh zadávání souřadnic -  N 49° 46.902 E 018° 13.832. Proto je potřeba mít nastavenou 

navigace na tento formát. (Hojgr a Stankovič 2007) 

Obr. č. 8 Pomůcky pro geocaching (Hojgr a Stankovič, 2007) 

a)  Turistická mapa, b) automobilová navigace c) námořní navigace   d) ruční přijímač GPS 

 

Vzhledem k vysokým nákladům na vybudování a provoz GPS systému fungují 

současně dva globální systémy, a to Spojených států amerických a Ruské federace. 

Americký systém s názvem NAVSTAR GPS je v provozu od roku 1995 a je využíván 

mnohém více pro civilní použití, než ruský systém GLONASS. Vinou menšího rozšíření 

systému GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema) je komerční 

dostupnost přijímačů schopných s tímto systémem spolupracovat a v posledních letech je 

to i špatný funkční stav, daný nízkým počtem provozuschopných družic. (Hojgr a 

Stankovič, 2007) 

Evropská unie buduje pro svůj rozvoj, civilní systém na komerční bázi, s názvem 

GALILEO. Po  uvedení systému do provozu by se na trhu měly objevit přijímače, schopné 
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pracovat součastně s družicemi všech tří systémů. Systém GALILEO by měl začít 

fungovat do konce roku 2014, avšak plně funkční na přelomu roků 2019 a 2020. Systém se 

stane kompletní, až bude na oběžné dráze 30 satelitů. (ČTK, 2013) 

4 Metodika práce 

Má navržená trasa závisí na nalezení zajímavých míst Ostravy - Výškovic a okolí. 

Vzhledem k tomu, že navržená trasa vede přes město, má poukázat na to, že i ve městě se 

dá najít kousek přírody a zajímavých míst, pro objevení nově založených šesti keší. 

4.1 Registrace 

Pro založení nového účtu je nezbytné vyplnit online formulář, který lze najít na 

stránkách www.geocaching.com.  

Formulář se skládá z několika položek, které je nutno vyplnit. Tyto osobní 

informace, k zásadám o ochraně osobních údajů, se neposkytují třetím stranám. Mezi 

základní položky online formuláře patří: uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa  

a jméno s příjmením. Pro založení účtu je nutno souhlasit s podmínkami užití  

a prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Má osobní registrace proběhla 14. 10. 2013 pod uživatelským jménem Hancheska. 

Na profilovém účtu lze zjistit informace o počtu nalezených keší anebo založených keší, 

detaily o typu členství, informace o druhu používání GPS navigace a spoustu dalších. 

4.2 Volba trasy a pozic umístění keše 

Pro zvolení vhodné trasy jsem nejprve musela vstoupit na webové stránky 

geocachingu a zjistit podle mapy, která místa v mé zvolené trase jsou již obsazená a která 

volná. Tato místa jsem si vyznačila do mapy a vydala se na průzkum do terénu. 

S turistickou mapou jsem prozkoumávala svou zvolenou oblast a nalezla jsem několik 

vhodných míst pro založení mých keší. Z těchto míst jsem se snažila vybrat nějaká 

s geologickým charakterem. Tento úkol nebyl vůbec jednoduchý, jelikož keší, již 

založených, je neskutečně mnoho. 
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 Založila jsem celkem šest keší, jejichž názvy jsou následující: Památný strom, 

Výškovické tůně, Bludný balvan, Bažina, Studánka, Bývalá kasárna. 

4.3 Založení a schválení keší 

Protože se kešky nacházejí na různých místech, ne vždy budou tato místa dostupná 

a kešky nebudou vždy stejně kvalitně ukryty. A proto tvůrci geocachingu vymysleli, že  

u každé kešky bude zobrazena informace s hodnotou obtížnosti terénu a hodnotou 

obtížnosti nalezení. Tyto informace jsou relativní, neboť každý autor kešky má jinou 

představu o těchto dvou aspektech. Obě tyto informace jsou ohodnoceny v rozmezí 1-5, 

kdy 1 je nejsnazší a 5 je nejsložitější. 

Terén, informuje hráče o obtížnosti pohybu v terénu, ve kterém je keš umístěna.  

 Terén s hodnotou 1 – patří sem všechny silnice, chodníky, turistické či lesní cesty, 

po kterých se mohou bez problémů pohybovat všichni, včetně vozíčkářů  

a maminek s kočárky.  

 Terén s hodnotou 2 – jsou to zejména nezpevněné cesty, vyšlapané cestičky, lesní  

a polní terén, ve kterém se může pohybovat zdravý jedinec. 

 Terén s hodnotou 3 – jde o terén bez cest s obtížným pohybem. Jsou to například 

strmé kopce, hustá vegetace, houští, kopřivy, takový terén je možno zdolat 

jednoduše, ale s drobnými obtížemi, jako jsou škrábance, nebo zadýchání. 

 Terén s hodnotou 4 – jedná se o terén přístupný sportovně zdatným jedincům, 

vyskytují se hodně strmé svahy, horolezecké terény, brodění řeky a jiné nástrahy. 

 Terén s hodnotou 5 – tento terén je určen pro velmi otrlé povahy, vyžaduje použití 

speciálního vybavení – horolezecké, potápěčské apod. 

Obtížnost vyjadřuje, jak náročné je nalézt keš v jejím úkrytu, případně jak složité je 

rozluštění cílových souřadnic.  

 Obtížnost s hodnotou 1 – tuto skrýš je možno nalézt i bez GPS. Jedná se o snadno 

identifikovatelné skrýše díky popisu či nápovědě. 

 Obtížnost s hodnotou 2 – patří sem jednoduché multi- keše a tradiční keše. 
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 Obtížnost s hodnotou 3 – jsou to složitější multi-keše s velkým množstvím bodů. 

Nalézt takovou keš znamená dlouhou domácí přípravu, neboť rozluštění vyžaduje 

přemýšlení. 

 Obtížnost s hodnotou 4 – jde o časové náročné keše, obtížné mystery s těžko 

naleznutými úkryty. 

 Obtížnost s hodnotou 5 – tyto keše jsou nejtěžší, s velkou časovou náročností. Ne 

vždy se podaří keš nalézt. 

V mé navržené trase jsem založila šest keší, jejichž rozdělení podle velikosti, 

náročnosti a terénu je uvedeno v tabulce č. 3. 

Při zakládání nových krabiček je nutné přečíst si pravidla pro publikování nových 

keší. Tato pravidla lze nalézt na webových stránkách geocachingu. V prvé řadě je nutné 

vybrat vhodné místo pro uložení kešky. Toto místo by mělo být něčím přínosné  

a zajímavé. Když je místo vybráno, provede se jeho zaměření. Je vhodné toto místo 

zaměřit několikrát, jelikož se mění signál GPS. Pro kontrolu je vhodné otevřít webovou 

stránku a na mapovém portálu zkontrolovat přesnost měření. Před založením se musí 

vyplnit online formulář. Při uvedení názvu keše by se neměla používat diakritika.  

Dále se volí typ keše, její konkrétní GPS souřadnice, na kterém je keš umístěna,  

a také základní informace, vztahující se k místu a názvu kešky. Jestliže je potřeba uvést  

u keše waypointy, což jsou body na mapě vztahující se k založené keši, je třeba uvést GPS 

souřadnice i tohoto bodu. V další řadě je nutné zaškrtnout správnou velikost keše a uvést  

o jaký terén a náročnost keše se jedná. Poté, co jsou tyto údaje uvedeny, může se poslat 

vytvořený listing na kontrolu reviewerovi, který zkontroluje, zda je vše v pořádku. Jakmile 

se vyskytne nějaký problém, zakladatel keše je povinen opravit chyby a po té se keš může 

publikovat. (Hojgr a Stankovič, 2007) 

Během zakládání mých keší se vyskytlo mnoho problémů. Jedním z nich bylo 

nepřesné zaměření GPS souřadnic nebo špatné označení krabičky. Lidé na geocachingu 

jsou velice vstřícní a rádi mi pomohli tyto chyby napravit. Jakmile jsem měla vše podle 

pravidel, došlo ke schválení a keše vysvitly na mapě geocachingu. Konkrétní údaje data 

založení a schválení keší je uvedeno v tabulce č. 4.  
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Tab. č.  3 Mnou založené keše (autor, 2014) 

Název keše Velikost Obtížnost Terén 

Památný strom Small 1 1,5 

Výškovické tůně Small 2,5 2 

Bludný balvan Small 2 1,5 

Bažina Small 2 3 

Studánka Small 2 2,5 

Bývalá kasárna Small 1 2,5 

 

Tab. č.  4  Údaje o mých zaležených keší (autor, 2014) 

Název keše Datum založení Datum schválení Typ keše 

Památný strom 10. 12. 2013 29. 1. 2014 Tradiční keš 

Výškovické tůně 10. 12. 2013 7. 1. 2014 Tradiční keš 

Bludný balvan 10. 12. 2013 7. 1. 2014 Tradiční keš 

Bažina 10. 12. 2013 28. 2. 2014 Tradiční keš 

Studánka 10. 12. 2013 28. 2. 2014 Tradiční keš 

Bývalá kasárna 10. 12. 2013 7. 1. 2014 Tradiční keš 

4.4 Zpracování vstupních dat a grafická úprava 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem v prvé řadě navštívila archiv města 

Ostravy. Zde jsem se dozvěděla prvotní informace o založení zájmové oblasti Výškovic.  

V další řadě jsem získávala informace na úřadě města, v informačních centrech, 

v městských lesích Ostravska, ve zpravodajích města Ostravy a hlavně v knihovnách po 

celé Ostravě. Údaje jsem zpracovávala v programu Windows Microsoft Word. Místa 

uložení keší byly pořizovány kompaktním fotoaparátem Sony, typu DSC-W630, a 

společně s mapkami a obrázky byly upravovány v programu Corel Draw X6. K zaměření 

přesných souřadnic uložených keší byl použit program pro mobilní zařízení C:GEO. 
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5 Návrh turistické trasy zájmové oblasti 

Obr. č. 9 Turistická trasa s vyznačením založených keší (Geocaching 2014, upraveno) 

1 – vyznačená trasa, 2 – silnice 2. a 3. třídy, 3 – most, 4 – tramvajové koleje, 5 – silnice 1. třídy, 6 – tradiční 

keš, 7 - mnou založené keše, 8 – mystery keš, 9 – multi keš, 10 – železniční koleje 

 

Má navržená trasa vede od památného stromu v Ostravě – Zábřehu přes 

Výškovické tůně, Bludný balvan, Bažinu, Studánku a Bývalá kasárna v Bělském lese. 

Trasa je středně náročná a měří přibližně 7 km, což zabere cca 2 hodiny čisté chůze a 30 

minut jízdou na kole.  Navržená trasa není průjezdná autem.  

Trasa začíná v Ostravě – Zábřehu, jehož historie začíná už od 13. století, kdy bratři 

Dětřich, Jindřich a Erkembert Stangovi složili písemnou manskou přísahu olomouckému 
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biskupovi Dětřichovi z Hradce ze svých lén – osad Místek, Sviadnov, Kunčičky u Bašky  

a Zábřeh. Významnými historickými stavbami v Zábřehu jsou kostel Navštívení Panny 

Marie, zámek a továrna na výrobu dehtu. (Bakala et al., 1993) 

Kostel Navštívení Panny Marie 

Původně tady stál dřevěný kostelík sv. Marka. V roce 1560 byl odtud vypuzen 

katolický duchovní a pobožnosti musel zajišťovat podle uzavřené smlouvy moravsko-

ostravský kaplan. Při opravě kostelíka sv. Marka byl zasvěcen Navštívení Panny Marie 

(obr. č. 10). Římskokatolická duchovní správa byla obnovena v roce 1784 jako lokálie. 

Dřevěný kostelík byl zbourán a postavil se nový zděný kostel.  Do tohoto kostelu byl 

darován zvon z přelomu 13. a 14. století a domníváme se, že se jedná o nejstarší zvon na 

Moravě. Byla zde postavena také židovská modlitebna, ale byla vypálena nacisty.    

(Bakala et al., 1993) 

Zábřežský zámek 

Zámek (obr. č. 11) je stavební kulturní památkou, do roku 1652 byl sídlem majitelů 

zábřežského léna.  Byl vybudován na přelomu 16. a 17. století za Ctibora Syrakovského 

z Pěrkova. Stojí pravděpodobně na místě původní tvrze, která se objevuje v dochovaných 

historických pramenech. Po roce 1652 sloužil pouze jako sídlo hospodářské správy 

kapitulního dvora a jeho zaměstnanců (Bakala et al. 1993). Dnes slouží zámeček jako 

historický hotel, domácí pivovar, restaurant a provozují se tu pivní a vinné koupele. Vaří se 

tady pivo podle původních receptur, které používali naši předkové. Každoročně se na 

zámku konají svatováclavské slavnosti piva na zámku. Pokoje hotelu jsou v historickém 

stylu. (Zámek Zábřeh, 2012) 
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Továrna  

Největším průmyslovým závodem na katastru obce byla v roce 1892 založená 

továrna vídeňského průmyslníka (obr. č. 12). Začala zpracovávat surový dehet, benzol, 

naftalen, prováděla všechny destilace dehtů a olejů, vyráběla také kyselinu karbolovou  

a další výrobky. Produkty továrny našly široké uplatnění v celé monarchii a dalších státech 

Evropy. V roce 1921 se přeměnila na Komanditní společnost Juliuse Rütgerse, jejímiž 

hlavními účastníky se stala všechna horní a hutní těžířstva na Ostravsku, která vlastnila 

koksovny. Jejím vznikem bylo zastaveno zpracování surového dehtu a benzolu na všech 

dosavadních koksovnách. (Bakala et al., 1993) 

 V dnešní době patří továrna firmě DEZA, která zpracovává černouhelný dehet a 

surový benzol, vedlejší produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí celou řadu produktů s 

širokým uplatněním. (DEZA, 2014) 

Obr. č. 10 Kostel Navštívení Panny Marie  

a) Kostel Navštívení Panny Marie 1903 (Žárský, 2009) b) Kostel Navštívení Panny Marie v roce 2014  

(autor, 2014) 
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Obr. č. 11 Zábřežský zámek 

a) Zámek po rekonstrukci 1975 (Bakala et. al, 1993)   b) Zámek v roce 2014 (autor, 2014)    

 

Obr. č. 12 Továrna na zpracování surového dehtu, benzolu aj. 

a) Továrna v r. 1990 (Bakala et al., 1993)  b) továrna v roce 2014 (autor, 2014) 

 

Keš č. 1 se nachází v Ostravě – Zábřehu na souřadnicích N 49° 48.335 E 018° 

14.622. Z Ostravy – Poruby se ke stromu návštěvník dopraví jednoduše automobilem po 

Rudné silnici a poté po silnici III. třídy Výškovická. Cesta autem zabere 12 minut. Nebo 

může použít městskou hromadnou dopravou, a to tramvajovou linku číslo 7. Celkový čas 

jízdy tramvají je 20 minut, přičemž dospělá jízdenka stojí 20 Kč a zlevněná 10 Kč, nebo je 

zde možnost zakoupení jízdenky prostřednictvím mobilního telefonu pomocí  SMS 

jízdenky za 27 Kč. Tyto informace je možné získat z webového portálu www.dpo.cz.  

Z centra Ostravy se zde návštěvník dostane po Místecké silnici, poté po Rudné a nakonec 

po silnici III. třídy Výškovická, což zabere 15 minut jízdy autem. Když použije městskou 

hromadnou dopravu, pojede tramvají číslo 2. Cesta zabere 14 minut. A jízdenky se použijí 

stejné jako při jízdě z Poruby.  

http://www.dpo.cz/
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V dalších podkapitolách se budu zaobírat jednotlivými kešemi mnou založenými.  

A to základními informacemi o keši, jejich umístění, velikosti a také popisem cesty od 

první keše k následující.  

5.1 Keš č. 1 – Památný strom 

První mou ze šesti založených keší je Památný strom v Ostravě – Zábřehu. Jedná se 

o velmi vzácný strom, který byl vyhlášen památným stromem v roce 2011. Keš není 

uložená přímo u stromu, ale o pár set metrů dále a to na souřadnicích N 49° 48.330 E 18° 

14.473 (obr. č. 13). Strom dokumentuje boj přírody s betonem, jelikož je situován 

v blízkosti parkoviště, nákupního střediska a silnice (obr. č. 14). 

5.1.1 Informace o keši 

Dub letní 

Strom žije, roste a sílí díky sladké tekutině protékající jeho kořeny, kmenem, 

větvemi a listy. Je to míza. Listy vdechují kysličník uhličitý ze vzduchu, kořeny zase 

čerpají látky, které pak s mízou stoupají až do listů. Tam chlorofyl přetvoří vodu, kysličník 

uhličitý a minerální soli na mízu, která vyživuje strom. Když míza přestane proudit, strom 

zemře.  

Na podzim plody dubu padají na zem. Uvnitř žaludu se nachází semeno, které na 

jaře začne klíčit. Nasaje vodu a nabobtná. Obal praskne a objeví se kořínek. Vyroste také 

klíček, který sílí a vytvoří se první listy. Tento malý strom roste dál, vytvoří se větve  

a drobný dřevěný kmínek. Každý rok se objeví nové pupeny a z nich vypučí další nové 

větve.  

Pupeny jsou základem růstu stromu. Obsahují nové větvičky, listy a někdy i květy. 

Lístky jsou svinuty jeden do druhého a chrání je venkovní šupiny. Asi v padesáti letech 

začíná dub kvést. Vítr zanese do květů pyl, a proto se květy promění v plody zvané žaludy, 

které na podzim spadnou na zem. 

Listy stromu jsou protkány malými kanálky, kudy protéká míza. Stonek spojuje list 

s větví. Na podzim stonek ztvrdne a průtok mízy se zpomalí. Listy již nejsou vyživovány, 

ztrácejí barvu a nakonec opadnou. (Vandewielová, 2005) 
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Vlastin dub roste v místě, kde se ještě ve 20. století rozkládaly zemědělské 

usedlosti.  Až v 80. letech 20. století zde byla vybudována nová silnice. Díky úsilí 

pracovníků ochrany přírody, zejména RNDr. Vlasty Pipkové, byla s investorem dohodnuta 

změna stavby lávky pro pěší, aby mohl být dub zachován. Přestože rozsáhlá stavební 

činnost zcela změnila charakter území (změna půdních a vodních poměrů), na zdravotním 

stavu dubu se naštěstí neprojevily žádné významné negativní změny. Protože se z hlediska 

dendrologického a estetického jedná o velmi hodnotnou dřevinu, byl dne 5. května 2011 

vyhlášen památným stromem. (Sborník o stavu prostředí v Ostravě, 2006) 

Tab. č. 5 Informace o památném stromě (autor, 2014) 

 

Tab. č. 6  Informace o keši Památný strom (autor, 2014) 

Památný strom 

Souřadnice N 49° 48.335 E 018° 14.622 

Typ keše Tradiční keš 

Náročnost 1 

Nápověda Roura za kamenem 

Kontrolní otázka – Jaký je název 

obchodu, který se nachází za silnicí? 

LIDL 

 

Vlastin dub (dub letní - Quercus robur) 

Obvod kmene 2,9 m 

Výška stromu 17 m 

Šířka koruny 16 m 

List obvejčitý, laločnatý 

Květ v jehnědách / v miskovité číšce 

Plod žalud (nážka v číšce) 



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  30 

Obr. č. 13 Výřez z mapy s polohou uložení založené keše (geocaching 2014, upraveno) 

1 – silnice 1. a 2. třídy 2 – most, 3 – tramvajové koleje, 4 – silnice 1. třídy, 5 – tradiční keš, 6 – mnou 

založená keš 

Obr. č. 14  Keš památný strom (autor, 2014) 

a)  Vlastin dub b)  konkrétní umístění keše 
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5.1.2 Cesta k následující keši 

Vzdálenost k následující keši Výškovické tůně je přibližně 3,8 km. Čas potřebný 

k přesunu k následující keši zabere asi hodinu chůze a 12 minut jízdy na kole. 

Od úkrytu keše se návštěvník vydá přes světelný přechod a dále stále rovně. Po 300 

metrech bude na pravé straně zámeček, kde se nachází záchytný bod č. 1 (tab. č. 7). 

Od zámečku půjde návštěvník po chodníku, podél hlavní silnice, směrem na 

Obchodní centrum shopping park Avion. Protože cesta vede městem, je zde velice rušný 

provoz, a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.  Po cestě míjí turista čerpací stanici 

LUKOIL, restauraci Havránek a mnoho panelových domů.  Přibližně po 1 km přejde 

světelnou křižovatku rovně a po dalších 300 m se nachází u  hasičského záchranného sboru 

(obr. č. 15) Moravskoslezského kraje, což je záchytný bod č. 2 (tab. č. 7.). 

Obr. č. 15 Hasičský záchranný sbor (autor, 2014) 

Cesta pokračuje dále podél tramvajových kolejí směrem na Výškovice. Od 

záchranného hasičského sboru se návštěvník vydá stále rovně přes most, kde se nachází 

světelná křižovatka, pod níž vede Rudná silnice, za další světelnou křižovatkou se nachází 

železniční most a na levé straně se objeví budova vodovodu.   

Již v 19. století začala přeměna Moravské Ostravy v jedno z významných center 

rakouskouherského průmyslu. Narůstala potřeba zásobování města dostatkem pitné vody,  



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  32 

a proto byla v roce 1908 uvedena do provozu vodárna v Nové Vsi. Jelikož se neustále 

zvyšoval počet obyvatel a potřeby města rostly, musel se provést hydrologický průzkum. 

V roce 1928 byl průzkum ukončen, ale bylo zjištěno, že není možné získat potřebný zdroj 

vody z jednoho místa. Proto se propojilo více menších oblastí. Za nejlépe vyhovující byla 

označena oblast Bělského lesa. Proto se v tomto lese vybudovaly 3 čerpací stanice, 36 

studní a soutoková nádrž. (obr. č. 16) Při zahájení čerpání vody poklesla hladina spodní 

vody, která se z povrchu lesa téměř vytratila. Soustava byla vybudována tak, aby studny 

kolem čerpacích stanic tvořily ramena. Zdroj spodní vody se nachází na úpatí hory 

Ondřejník v Beskydech. (Kutty, 2013) 

Obr. č. 16    Budova Velína 

a)  budova Velína v roce 1935(Kutty, 2013)   b)  budova Velína v roce 2014 (autor, 2014) 

 

Od budovy vodovodu pokračuje cesta dále podél železničních kolejí, které dovedou 

návštěvníka k mostu, přes který se vydá. Jakmile zdolá most, popojde 20 m a dostane se 

k záchytnému bodu č. 3 (tab. č. 7). Trasa vede zpátky přes most a pokračuje vpravo. 

Cestou míjí sportovní gymnázium a panelové domy. Po 650 metrech dorazí návštěvník         

k záchytnému bodu č. 4 (tab. č. 7). Dále se vydá směrem přes pole k Výškovickým tůním, 

Jelikož trasa vede podél golfového hřiště, je třeba dbát na opatrnost. Po uražení 350 metrů 

se dostane k poslednímu záchytnému bodu této části trasy (tab. č. 7). K dosažení keše číslo 

2 je třeba následovat tůně. Asi po 350 metrech se návštěvník vydá cestou mezi tůněmi,  

následně vlevo a po 25 metrech by měl zahnout k padlému stromu, kde se keš ukrývá. 
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Tab. č. 7     Záchytné body po trase (autor, 2014) 

Cesta ke keši Výškovické tůně 

Číslo záchytného bodu Otázka Odpověď 

1 Památník – co je napsáno 

na spodním podstavci? 

ANNO DOMINI, 1858 

2 Cedule – ve kterých 

budovách sídlí Hasičská 

jednotka Ostrava-Zábřeh? 

Budova B, C 

3 Jaká 3 písmena jsou 

napsána na zábradlí 

oranžovým sprejem? 

K N F 

4 Kříž – Co je na něm 

naspáno? 

29. 6. 2011 Davídku, 

navždy zůstaneš v našich 

srdcích 

5 Sloup – Co je na něm 

napsáno bílým sprejem? 

o F A 

5.2 Keš č. 2 – Výškovické tůně 

Další z mých šesti založených keší je keš s názvem Výškovické tůně (obr. č. 17).  

Keš se nachází v krásném prostředí a zavede návštěvníka na klidné místo kousek od 

rušného města (obr. č. 18) 

5.2.1 Informace o keši 

Tůně jsou malé vodní nádrže, a to buď přirozeného, nebo umělého původu. 

Nejzajímavější tůně se nachází v nivě nížinných řek, která bývá na jaře zaplavována. 

Vyskytují se na mrtvých nebo slepých ramenech řek a mohou být stálé (permanentní) nebo 

periodické (jarní, letní, podzimní). Voda je zaplavuje buďto vrchem (při povodni), nebo 

jsou zásobovány vodou infiltrací řeky přes mezilehlé půdní horizonty. (Rulík, 2005) 

Stálé tůně se vyskytují s průměrnou maximální hloubkou 2 m a mají vytvořenou 

litorální zónu. Když se zmenšuje objem vody, dochází ke kolísání teploty vody, zvyšování 

koncentrace rozpuštěných i nerozpuštěných látek a k rychlému úbytku kyslíku. V těchto 
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tůních s prohřátou vodou se daří vodním a bažinným rostlinám. Postupně však dochází  

k zazemňování a tůň pomalu zarůstá. Nejdříve zarůstá rákosinami, později se mění na 

vlhkou louku. Ze živočichů jsou zde hojné skupiny hmyzu a měkkýšů. (Anděra, 2000) 

Periodické tůně mají chudou vegetaci. Živočichové periodických tůní jsou 

zastoupeni řadou vzácných druhů, které se jinde nevyskytují. Jako jsou například 

žábronožka sněžní a listonoh jarní. Teplota vody zajišťuje postupnou sukcesi různých 

druhů konzumentů. (Lelák, 1991) 

Tab. č. 8     Informace o keši Výškovické tůně (autor, 2014) 

Výškovické tůně 

Souřadnice N 49° 47.389 E 018° 13.069 

Typ keše Tradiční keš 

Náročnost 2,5 

Nápověda Padlý strom 

Kontrolní otázka – Co je napsáno na 

ceduli na stromě uprostřed hráze? 

Zákaz lovu z hráze 

 

 

Obr. č. 17   Keš Výškovické tůně (autor, 2014) 

a)  Výškovické tůně b)  konkrétní umístění keše 
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Obr. č. 18   Výřez z mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) 

1 – pěší stezka, 2 – silnice 2. a 3. třídy, 3 – mnou založená keš 

5.2.2 Cesta k následující keši 

Délka trasy k následující keši Bludný balvan je 1,5 km. Cesta zabere 4 minuty jízdy 

autem, 6 minut jízdy na kole, 20 minut pěšky, nebo lze využít tramvaj, která jede 2 minuty.  

Návštěvník se vydá cestou zpátky mezi tůněmi a následně vystoupá po schodech 

nahoru. Na první pohled je možné spatřit dřevěnou stavbu, kde mají sídlo rybáři. Od této 

chaloupky pokračuje cesta směrem nahoru do kopce po ulici Řadová. Následně míjí další 

záchytný bod č. 6 (tab. č. 9). Po téměř 500 m se ocitne u kostela sv. Ducha (obr. č. 19) na 

souřadnicích N 49°47'21.876", E 18°13'32.124“ s dalším záchytným bodem (tab. č. 9). 

Od tohoto kostela se vydá směrem na Výškovice. Cesta vede kolem rušné silnice, 

takže je třeba dbát zvýšené opatrnosti na silniční provoz. Od kostela půjde asi 100 m rovně 

a poté zahne doprava.  
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Obr. č. 19    Kostel sv. Ducha (autor, 2014) 

 

Turista pokračuje dále rovně cestou podél tramvajových kolejí po ulici Výškovická. 

Cesta do cíle další keše je 1,1 km. Po 400 m dojde k prvnímu mostu, kde kříží ulici 

Výškovickou ulice Proskovická. A po dalších 350 m půjde přes most, kde na jedné straně 

je ulice Šeříková a na druhé ulice Staňkova. Když dojde k přechodu u tramvajové zastávky 

29. dubna, přejde na druhou stranu a vydá se doprava přes další přechod pro chodce.  

Od tohoto přechodu už jistě vidí onen bludný balvan. Keš je ukrytá nedaleko od 

zmiňovaného balvanu pod malým jehličnatým stromem, jedlí.  Jelikož jdeme přes město, 

tak se zde nachází většinou jen panelové domy, zastávky MHD, stravovací zařízení  

a obchody s potravinami. 

Tab. č. 9     Záchytné body po trase (autor, 2014) 

Cesta ke keši bludný balvan 

Číslo záchytného bodu Otázka Odpověď 

6 RWE – Jaké je IČ 

provozovatele 

plynárenského zařízení? 

IČ: 27768961 

7 Jaká hornina tvoří obklad 

schodů vedoucích do 

kostela? 

Granit (ne Liberecká žula) 
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5.3 Keš č. 3 – Bludný balvan 

Bludný balvan ve Výškovicích se nachází na ulici 29. dubna (obr. č. 20). Jedná se  

o balvan (obr. č. 21), který se sem dostal díky transportní schopnosti ledovců až z daleké 

Fenoskandinávie. Je tvořen cizorodými horninami, které se na našem území nevyskytují. 

5.3.1 Informace o keši 

Bludné balvany jsou velkých rozměrů a byly k nám transportovány ledovcem. 

Petrograficky jsou naše bludné balvany podobné jiným evropským. Převážně v nich 

převládají žuly. Největším sedimentárním balvanem v České republice je křemenec, 

nacházející se v Ostravě - Pustkovci.  Pochází z nedalekého polského území. (Vodička, 

1959) 

Bludné balvany byly užitečné pro člověka hlavně v minulosti. Nepostradatelné byly 

v Polsku, Dánsku nebo v Německu a v místech, kde se pevné horniny nevyskytují. Ve 

středověku byly nepostradatelným materiálem pro stavbu hradeb, kostelů a hradů. Nebo se 

používaly na pomníky, mlýnské a hraniční kameny, památníky a jako protitankové 

překážky. Používaly se hlavně ke stavbám, ale byla rozšířená jejich instalace v obcích. 

(Gába, 1983) 

Bludný balvan ve Výškovicích 

Ostravská pánev byla ideální pro ukládání velkých bludných balvanů. To bylo 

zapříčiněno především unášecí schopností ledovce. Ty se totiž se zvyšující se vzdáleností  

a stoupáním do svahu snižovaly. 

V Ostravě se nachází celkem dvacet sedm přístupných lokalit bludných balvanů, 

z toho se tři exempláře nacházejí na území městského obvodu Ostrava - Jih. Výškovický 

bludný balvan leží v nadmořské výšce 248 metrů. Jedná se o křemenec nalezený v roce 

1969 severozápadně od obce Hrabyně v okrese Opava u lesní cesty.  V srpnu roku 1969 jej 

na současné místo přivezl stavební mistr Herbert Tvrdý. (Kutty, 2012) 
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Tab. č. 10   Informace o keši Bludný balvan (autor, 2014)        

Bludný balvan 

Souřadnice N 49° 46.838 E 018° 13.414 

Typ keše Tradiční keš 

Náročnost 2 

Nápověda Pod malým stromkem 

Kontrolní otázka – Jaký je záměr 

podstavce bludného balvanu? 

88cm /84 cm, výška 35 cm 

 

Obr. č. 20   Výřez z mapy s polohou umístění keše (geocaching 2014, upraveno) 

1 – pěší stezka, 2 – silnice 2. a 3. třídy, 3 – mnou založená keš, 4 – tramvajové koleje  
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Obr. č. 21   Keš Bludný balvan (autor, 2014) 

a)  Bludný balvan b)  výhled od umístění keše 

5.3.2 Cesta k následující keši 

Vzdálenost k následující keši Bažina je přibližně 800 m. Celkový čas zabere 10 

minut pěšky a 3 minuty na kole. Autem se zde nedostaneme.  

Od bludného balvanu vidíme záchytný bod č. 8 (tab. č. 11). Trasa vede dále po ulici 

29. dubna až na konec ulice.  Po 400 m chůze stále rovně, asi 5 minut pěšky, míjí cesta 

záchytný bod (tab. č. 11) nacházející se na souřadnicích N  49°46'42.870", E 

18°13'36.398“ (obr. č. 22). 

Obr. č. 22   Knihovna O-Výškovice (kmo, 2009) 
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Když se návštěvník vydá k další ukryté keši, prochází kolem Bělského lesa. Od 

knihovny se vydá směrem zpátky, po ulici 29. dubna, ale zezadu. Vede tudy cesta, která je 

vhodná pro odpočinek a procházky s dětmi.  

Cesta pokračuje k záchytnému bodu č. 10 (tab. č. 11) po asfaltové cestičce, na které 

se nachází park s rampami. Má keš Bažina je ukryta naproti mateřské školy v lese. 

Návštěvník se zde dostane jednoduše, a to tak, že od skate parku půjde 60 m a následně 

odbočí z asfaltové cesty doprava směrem do lesa. Musí dbát na opatrnost, protože cesta zde 

je strmější a jelikož se jedná o bažinu, je tady hodně bláta a vody.  Pro tuto keš je typická 

podstromová skrýš.  

Tab. č. 11   Záchytné body po trase (autor, 2014) 

Cesta ke keši bažina 

Číslo záchytného bodu Otázka Odpověď 

8 Pískoviště – Jaký má 

geometrický tvar? 

Osmiúhelník 

9 Cedule na plotě vedle 

poštovní schránky- co je na 

ní napsáno oranžovým 

písmem? 

KNIHOVNA!!! 

www.kmo.cz 

10 Hřiště s rampami – kolik 

schodů je nutno sejít od 

branky? 

10 schodů 

5.4 Keš č. 4 – Bažina  

Tato keš je typická mokrým a bahnitým prostředím, proto je zde třeba dbát na 

zvýšenou opatrnost při hledání (obr. č. 23). Tato Bažina se nachází v Bělském lese 

nedaleko obytného sídliště (obr. č. 24). 

5.4.1 Informace o keši 

V bažinách převládají vysoké rostliny, například orobinec a skřípina. Většinou jde 

o zdánlivě vypadající poklidná místa, ale ve skutečnosti se jedná o potravinový řetězec. 
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Žáby lapají vážky a komáry a naopak žáby se mohou stát oběťmi hadů. U bažin se 

setkáváme s vodními ptáky, jedná se o různé druhy volavek, které jsou bystroocí lovci.  

Voda v bažinách může být buď sladká, nebo slaná. Sladkovodní bažina leží ve 

vnitrozemí, obvykle poblíž jezer a řek. (Steinerová, 2000) 

Tab. č. 12   Informace o keši Bažina (autor, 2014) 

Bažina 

Souřadnice N 49° 46.853 E 018° 13.686 

Typ keše Tradiční keš 

Náročnost 2 

Nápověda Podstromová skrýš 

Kontrolní otázka – Jak se jmenuje 

strom s bílou kůrou hojně zde rostoucí? 

Bříza bělokorá 

 

Obr. č. 23    Výřez z mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) 

1 – pěší stezka, 2 – silnice 2. a 3. třídy 3 – mnou založená keš 



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  42 

Obr. č. 24   Keš Bažina (autor, 2014) 

a) bažina  b)  konkrétní umístění keše 

5.4.2 Cesta k následující keši 

Trasa k další mnou založené keši je docela krátká, měří přibližně 350 m. Než 

návštěvník opustí keš Bažinu,  je nutno odpovědět na další záchytný bod (tab. č. 13 ). Trasa 

zavede turistu ke keši č. 5 – Studánka. Od Bažiny se musí vrátit na asfaltovou cestu, přes 

kterou se tady dostal a následně odbočí vpravo z kopce dolů a pokračuje rovně, po pravé 

straně se následně objeví další záchytný bod (tab. č. 13). Nebo může využít lesní cestu, 

která je trošku náročnější, protože je prorostlá hustým houštím.  Od záchytného bodu půjde 

asi 120 metrů a dorazí do cíle další keše. 

Trasa vede přes Bělský les, a proto je nutno se o něm zmínit. Bělský les (obr.  

č. 25), nazývaný jako Studna, byl od roku 1272 součástí lenního statku Stará Bělá a sloužil 

majitelům k uspokojování osobních potřeb a jako zdroj financí. Les poskytoval svým 

majitelům zdroj pramenité vody, medu lesních včel a palivové a stavební dříví. V roce 

1653 se stal les majetkem olomoucké kapituly. Podle zachovalých archivních podkladů byl 

Bělský les v 17. století lesem jedlovým s hojným výskytem buků, dubů a lípy. Od konce 

18. století končí těžba jednotlivých stromů a začíná se hospodařit pasečně. Na vykácené 

lesní plochy bylo vyséváno semeno jehličnatých dřevin spolu se semenem břízy, na 

ochranu před sluncem a mrazem. Poptávka po důlním dříví stále rostla, proto došlo 

k celoplošnému vysázení smrku. Od roku 1931 byl Bělský les majetkem městské obce 

Moravská Ostrava. Hlavním důvodem bylo získání pramenů vodovodu do majetku města. 

Později bylo v lese vybudováno jímací a vodárenské zařízení, kvůli zlepšení zásobování 
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pitné vody. Pro rekreační funkci Bělského lesa se začalo uvažovat až ve 20. století. Les byl 

stále více a více navštěvován, přibývalo organizovaných akcí různých společenských  

a sportovních organizací. Podpora rekreační funkce lesa byla zahájena v 70. letech. Severní 

část lesa navazující na bytovou zástavbu byla upravena na lesopark s minigolfem a lesním 

hřištěm. Za účelem rekreačně sportovních aktivit byl vybudován areál zdraví. Dnes se lesní 

komplex rozkládá na území 160 ha v katastru Staré Bělé a Výškovic. Město Ostrava 

vlastní 134, 67 ha, zbytek lesa patří Lesům České republiky a soukromým vlastníkům. 

(Sborník o stavu prostředí v Ostravě, 2006) 

Obr. č. 25   Rozložení Bělského lesa (Sborník o stavu prostředí v Ostravě, 2006) 
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Tab. č. 13   Záchytné body po trase (autor, 2014) 

Cesta ke keši studánka 

Číslo záchytného bodu Otázka Odpověď 

11 Jaký je název stromu, který 

zde roste? 

Borovice 

 

12 Čím protéká voda a 

z jakého to je materiálu? 

Betonové koryto 

5.5 Keš č. 5 – Studánka  

Studánka se nachází na souřadnicích N 49°46'50.739", E 18°13'51.439", ale keška 

je ukrytá o pár set metrů vedle (obr. č. 26). Ze studánky vyvěrá čistý pramen podzemní 

vody, který je pitný a hojně navštěvován (obr. č. 27). 

5.5.1 Informace o keši 

Jedná se o stavebně upravený výtok malého pramene, který vyvěrá z podzemí.  

U nás byl největší rozmach staveb studánek ve 20. století.  Studánky se nejčastěji budují 

v přírodních rezervacích, parcích nebo lesích a většinou bývají zasvěceny přírodě  

a zvířatům. Tato studánka byla postavena kolem roku 1945, kdy si tohoto malého pramene 

všiml místní rodák a následně se o vývěr pramene začal starat. Prostředí pramene upravil  

a vybetonoval. Od té doby se studánka udržuje, má průzračnou vodou, která je pitná  

i v horkých letních měsících. Studánku denně navštěvuje mnoho lidí, kteří si načepovanou 

vodu berou domů. Ke studánce vede cestička, která je opatřená schodištěm se zábradlím. 

Na začátku této cesty je nově vybudovaný altánek, kde si každý může dopřát chvilku 

odpočinku. 
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Tab. č. 14   Informace o keši Studánka(autor, 2014) 

Studánka 

Souřadnice N 49° 46.902 E 018° 13.832 

Typ keše Tradiční keš 

Náročnost 2 

Nápověda Pod širokým stromem 

Kontrolní otázka – Z kolika mohutných 

kmenů se skládá strom? 

7 

 

Obr. č. 26   Výřez z mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) 

1 – pěší stezka, 2 – silnice 2. a 3. třídy, 3 – mnou založená keš 
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Obr. č. 27   Keš Studánka (autor, 2014) 

a)  studánka b)  konkrétní umístění keše 

5.5.2 Cesta k následující keši  

Od úkrytu keše číslo 5 je další keš bývalých kasáren uložena asi o 1 kilometr dále. 

Návštěvník se vydá od  místa uložení poslední keše směrem k restauraci Dakota, kde je 

umístěn další záchytný bod (tab. č. 15). Odtud pokračuje dále rovně přes místo, kde se 

kříží dvě asfaltové cesty. Po 450 metrech vidí záchytný bod č. 14. (tab. č. 15 )  a po dalších 

150 metrech zahne doleva a pokračuje cestou přibližně 800 m, kde na něj čeká poslední 

záchytný bod této trasy (tab. č. 15).  K nalezení poslední keše se vydá přibližně 350 m stále 

rovně a následně zabočí směrem ke kasárnám. Keš číslo 6 je ukrytá kousek od kasáren. 

Jelikož v blízkosti právě probíhá rekultivace, je nutno být při hledání keše nenápadný. 

Tab. č. 15   Záchytné body po trase (autor, 2014) 

Cesta ke keši bývalá kasárna 

Číslo záchytného bodu Otázka Odpověď 

13 Kolik stromů je v porostu 

restaurace umístěno venku? 

12 

14 Železná tyč – kolik je na ní 

polí a jaké barvy? 

6 – 3 modré, 3 bílé 

 

15 

Jaký je obvod mohutného 

stromu, za odpadkovým 

košem a lavičkou (měřit ve 

výšce 1m)? 

 

231 cm 
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5.6 Keš č. 6 – Bývalá kasárna 

Keš Bývalá kasárna (obr. č. 29) se nachází ve středu cesty spojující Ostravu – 

Zábřeh s Ostravou – Bělský les (obr. č. 28). Před 8 lety, byla budova bývalých kasáren 

opravena a nyní slouží jako sídlo společnosti Ostravské městské lesy. K hlavním cílům 

Ostravských městských lesů patří soustavné zlepšování stavu lesa, zajišťování 

vodohospodářské funkce lesů, všestranné poskytování služeb pro obyvatele města  

a návštěvníkům lesa, zvyšování úrovně vzdělávací a osvětové činnosti. 

V přízemí a suterénu budovy sídlí Lesní škola. Jedná se o projekt, který má za úkol 

přiblížit lesní hospodářství a les veřejnosti, a to především školní mládeži. 

5.6.1 Informace o keši 

Kasárna jsou obytné budovy sloužící pro vojenský personál. Většinou mají budovy 

stejnou a pravidelnou strukturu. Do těchto budov se umísťují vojáci za účelem výkonu 

služby nebo pro výcvik. Kasárny většinou tvoří velké oplocené a střežené komplexy 

obytných budov, skladišť a výcvikových prostor. Vojáci obývají společné prostory, nebo 

mají k dispozici samostatné pokoje, které jsou určeny pouze pro vyšší hodnosti.  

V současnosti jsou mnohá bývalá kasárna v České republice přestavována na obytné domy. 

Z bývalých kasáren v Bělském lese vznikne rekreační a relaxační areál (obr. č. 30). 

Plocha bývalých kasáren je zatížena pozůstatky staveb a bývalých zařízení, která jsou 

velmi riziková. Toto místo by se mělo proměnit z volného výběhu psů a útočiště 

bezdomovců na „moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský areál, plně využitelný  

k rekreaci a poznání,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.  

Investice do tohoto areálu je odhadována na 50 mil. Kč.  Zdrojem finančních 

prostředků by měly být Regionální operační program Moravskoslezsko a Operační 

program Životní prostředí. (Kryžanková, 2012) 
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Tab. č. 16   Informace o keši Bývalá kasárna (autor, 2014) 

Bývalá kasárna 

Souřadnice N 49° 47.027 E 018° 14.505 

Typ keše Tradiční keš 

Náročnost 1 

Nápověda Podstromová skrýš, kolem 3 kamenů 

Kontrolní otázka – Z jakého materiálu 

jsou branky plotu kasáren? 

Dřevěná prkna, vlnitý plech 

 

 

Obr. č. 28   Výřez mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) 

1 – pěší stezka, 2 – silnice 2. a 3. třídy, 3 – mnou založená keš 
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Obr. č. 29   Keš Bývalá kasárna (autor, 2014) 

a)  kasárny   b)  konkrétní umístění keše 

 

Do mé šesté založené keše Bývalá kasárna se dostal i Travelbug. Travelbug (TB) je 

předmět rozumné velikosti, opatřený identifikačním štítkem. Štítek obsahuje číslo, 

umožňující identifikaci TB. Tomuto číslu se říká Tracking Number. Ke každému tomuto 

číslu je přidělen tzv. Identifikační kód, takže TB mají dvě identifikace. Kód je veřejný, 

kdežto Tracking Number se nesděluje. Dá se zjistit až fyzickým nalezením v keši. Tento 

předmět majitel vypustil do světa, když ho opatřil speciální známkou s TB a na internetu 

vypsal, kam se má tento předmět všude podívat. Ukryl ho v jedné z kešek a zapsal na 

internetu, že ji tam vložil. Jakmile TB najde další cacher, vezme ho domů a podívá se na 

internet, kam se chce TB dostat. Při dalším hledání keší ho vezme s sebou a vloží do 

krabičky zase o kus dále. Tento cyklus se opakuje, dokud se nevrátí zpátky ke svému 

majiteli. (Hojgr a Stankovič, 2007) 

V mé keši Bývalá kasárna přišel TB z Německa. Tento předmět procestoval již 

převážnou část Rakouska, Chorvatska, Černé Hory a v České republice se podíval do 

mnoha krajů, kterými jsou Jihočeský, Středočeský, Liberecký, hlavní město Praha, 

Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a teď se nachází v Moravskoslezském kraji. 

Předmět vyslal do světa uživatel pod jménem pede4, který ho vypustil v německém 

Bavorsku. Chtěl, aby předmět procestoval všechny země v Evropě do konce roku 2013. 

Předmět začal putovat od 17. srpna 2011, ale stále se nevrátil zpátky. (geocaching, 2014) 
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Obr. č. 30   Budoucí  rekreační a relaxační areál (Magistrát města Ostravy, 2014) 
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6 Závěr 

V úvodu bakalářské práce jsem se zaměřila na lokalizaci zájmové oblasti  

a vymezení přírodních poměrů jako je: geologie, geomorfologie, klimatologie, fauna  

a flóra. 

Snažila jsem se přiblížit, co je geocaching obecně a popsala jsem základní pravidla 

jak o hře, tak o zakládání keší. Zmínila jsem se o pomůckách, které jsou důležité pro 

hledání zaměřených keší. 

Dále je popisován přesný postup registrace na webovém portálu, jsou zde uvedeny 

informace o založení a schválení jednotlivých keší 

Hlavním cílem práce bylo založit 6 keší na turisticky zajímavých místech Ostravy - 

Výškovic a okolí. Trasa začíná v Ostravě – Zábřehu a vede do Výškovic, po této trase je 

nutno odpovědět na kontrolní otázky záchytných bodů. Otázek je celkem 15. Cesta není 

průjezdná autem, ale je možná projet na kole či s kočárkem. Zvolená trasa je středně 

náročná a zabere cca 2 hodiny čisté chůze a 30 minut jízdy na kole.  

Ráda bych doporučila geocaching všem příznivcům turistiky. Jelikož geocaching 

má za úkol zpříjemnit si výlety hledáním pokladů a při rozlušťování mystery keší se člověk 

může taky něčemu přiučit. Dle mého názoru je návštěvnost mých založených keší velice 

hojná. Mnoha lidem objevení mých keší a tím i nových míst v rušném městě přineslo 

možnost odpočinku a relaxace. 

Tab. č. 17   Informace o založených keších (autor, 2014)  

Název keše Datum 

založení 

Datum 

schválení 

Typ keše Počet nalezení ke 

dni: 17. 4. 2014 

Památný strom 10. 12. 2013 29. 1. 2014 Tradiční keš 214 

Výškovické tůně 10. 12. 2013 7. 1. 2014 Tradiční keš 221 

Bludný balvan 10. 12. 2013 7. 1. 2014 Tradiční keš 318 

Bažina 10. 12. 2013 28. 2. 2014 Tradiční keš 232 

Studánka 10. 12. 2013 28. 2. 2014 Tradiční keš 213 

Bývalá kasárna 10. 12. 2013 7. 1. 2014 Tradiční keš 270 



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  52 

Seznam použití literatury 

1.  ANDĚRA, Miloš a Bohuslav BENEŠ. Atlas rozšíření savců v České republice: 

předběžná verze. Praha: Národní muzeum, 2002. ISBN 80-703-6137-9. 

 

2. BAKALA, Jaroslav a Karel JIŘÍK. Dějiny Ostravy. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1993, 

811 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-854-9139-7 

 

3. BLAŽEK, Vladimír. Voda v České republice. Editor Jan Němec, Josef Hladný. 

Praha, 2006, 253 s. ISBN 80-903-4821-1.  

 

4. BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005, 323 s. ISBN 80-734-2048-

1. 

5. CICHÁ, Irena. Okolím beskydského průsmyku: Okolice beskidzkiej przełęczy. Vyd. 

1. Český Těšín: Sdružení regionálních vydavatelů, 2003. ISBN 80-239-1652-1. 

 

6. DUDEK, Arnošt. The cristalline basement block of the Outer Carpathians in 

Moravia - Brunovistulicum: Rozpr. Čs. Akad. věd, ř. mat. přír., 90, 8. Praha, 1980, 

85 s.  

7. GÁBA, Z. -1983: Největší bludné balvany v ČSSR a jejich ochrana. In: Geologický 

průzkum 25, s. 184. Praha. ISBN neuvedeno. 

 

8. HAVLENA, Václav a Jiří PEŠEK. Stratigrafie, paleogeografie a základní 

strukturní členění limnického permokarbonu Čech a Moravy. Plzeň: Západočeské 

muzeum, 1980, 144 s. Sborník. Západočeské muzeum v Plzni. ISBN neuvedeno. 

 

9. HOJGR, Radek a Jan STANKOVIČ. GPS: praktická uživatelská příručka. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1734-7. 

 

10. CHÁB, Jan. 1990. Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových 

strukturních vrtů. (Hrubý Jeseník, ČSFR). Čas. Mineral a geol., 35(4): ISBN  373-

387. 



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  53 

 

11. CHLUPÁČ, Ivo a Petr ŠTORCH. Regionálně geologické dělení Českého masívu na 

území České republiky. Praha: Čas. Mineral. Geol., 37, 4, 258-275., 1992. ISBN 

neuvedeno. 

 

12. KHOLOVÁ, Helena. Putování českou přírodou. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2009. 

ISBN 978-802-4224-855. 

 

13. Lelková, E., Rulík, M., Hekera, P., Dobiáš, P., Dolejš, P. (2005a): Použití 

koagulantu PAX-18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti  

a první výsledky. Vodní hospodářství 6: 180-182. ISBN neuvedeno. 

 

14. LELLÁK, Jan. Hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 257 s. ISBN 80-

706-6530-0. 

 

15. MÍSAŘ, Zdeněk, Arnošt DUDEK, Václav HAVLENA a Jaroslav 

WEISS. Geologie ČSSR I: Český masív. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1983, 333 s. ISBN 183510-16123/83 

 

16. RYS . Soutoky rek , Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: 

Libri, 2006, 237 p. ISBN 80-727-7311-9. 

 

17. Sborník o stavu prostředí v Ostravě. Ostrava: Pro Statutární město Ostravu vydal 

Repronis, 2006, 73 l. ISBN 80-732-9123-1. 

 

18. STEINEROVÁ, Jana. Život kolem nás. Praha: Slovart, c2000. Encyklopedie 

školáka. ISBN 80-720-9255-3.  

 

19. SUK, Miloš., ĎURICA, Dušan., OBTOVÁ, Věra., STAŇKOVÁ, Eva., 1991. 

Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. Gabriel Praha. 

ISBN 80-900-3328-8. 

 



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  54 

20. VANDEWIELOVÁ, Agnes. Velká encyklopedie: Příroda. Ostrava: Librex, 2005. 

ISBN 80-89147-91-7. 

 

21. VODIČKA, Jindřich Bludné balvany na Ostravsku a jejich ochrana. — Ochrana 

přírody, 9, 15–19. Praha, 1959. ISBN 80-246-1060-4. 

 

22. WEISS, Jaroslav. Fundament moravského bloku ve stavbě evropské platformy: 

Folia, Geologia 30, XVIII, 13. Brno, 1977, 64 s. ISBN neuvedeno. 

 

23. ŽÁRSKÝ Bohuslav. Město ve městě. 2009. vyd. ISBN 978-80-7225-298-5. 

 

Internetové odkazy 

1. BOKR, Pavel. Geologická mapa. [online]. 2014 [cit. 2014-02-03]. Dostupné 

z WWW: 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=476

000&x=1107300&s=1 

2. Čajovna na větrném kopci. [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z WWW: 

http://cajovnanavetrnemkopci.cz/?page_id=10 

3. ČTK. První cíl Galileo. [online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://mobil.idnes.cz/prvni-cil-galileo-0ze-

/navigace.aspx?c=A130312_215722_navigace_hro#utm_source=rss&utm_medium

=feed&utm_campaign=mobil&utm_content=main 

4. DEZA: Co děláme. [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.deza.cz/co-delame  

5. FBI: o fakultě. [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z WWW: 

http://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte 

6. Geocaching : The Official Global GPS Cache Hunt Site [online]. 2010 [cit. 2010-

05-15]. Dostupné z WWW: http://www.geocaching.com  

7. HÁJEK, Aleš. Počet obyvatel ve správním obvodu statutárního města Ostravy. 

[online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z WWW: 

 http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/pocet-

obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy/Obvody.pdf 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=476000&x=1107300&s=1
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=476000&x=1107300&s=1
http://cajovnanavetrnemkopci.cz/?page_id=10
http://mobil.idnes.cz/prvni-cil-galileo-0ze-/navigace.aspx?c=A130312_215722_navigace_hro#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=mobil&utm_content=main
http://mobil.idnes.cz/prvni-cil-galileo-0ze-/navigace.aspx?c=A130312_215722_navigace_hro#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=mobil&utm_content=main
http://mobil.idnes.cz/prvni-cil-galileo-0ze-/navigace.aspx?c=A130312_215722_navigace_hro#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=mobil&utm_content=main
http://www.deza.cz/co-delame
http://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte
http://www.geocaching.com/
http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy/Obvody.pdf
http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy/Obvody.pdf


Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  55 

8. HRUBAN, Robert. Západní Karpaty: Geomorfologické členění vněkarpatské 

sníženiny. [online]. 2007 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z WWW:  http://moravske-

karpaty.cz/prirodni-pomery/geologie/geologicky-vyvoj/  

9. KRYŽANKOVÁ, Vlasta. Ostravské městské lesy. [online]. 2012 [cit. 2014-04-17]. 

Dostupné z WWW: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostravske-

mestske-lesy-maji-nove-poslani-2013-vzdelavaji-deti  

10. KUTTY, Michael. Výstavba studní v bělském lese. [online]. 2013 [cit. 2014-04-

16]. Dostupné z WWW: http://www.ovajih.cz/cs/o-jihu/zajimavosti/vystavba-

studni-v-belskem-lese 

11. LOJKÁSEK, Bohumír a Zdeněk ĎURIŠ. Povodí Odry. [online]. 2011 [cit. 2014-

04-15]. Dostupné z WWW: 

http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Viteze/odra_cela.html  

12. LUTONSKÝ, Marek. Kde a jak začal geocaching. navigovat.cz. [online]. 2011 [cit. 

2014-04-02]. Dostupné z WWW: 

http://navigovat.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=113011 

13. Povodí Odry: Projekty, pod.cz. [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné 

z WWW: http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Roletka/roletka.html 

14. Zámek Zábřeh: příběh zámku Zábřeh. [online]. 2012 [cit. 2014-04-16]. Dostupné 

z WWW:  http://www.zamek-zabreh.cz/www/cz/pribeh-zamku-zabreh/ 

  

http://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/geologie/geologicky-vyvoj/
http://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/geologie/geologicky-vyvoj/
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostravske-mestske-lesy-maji-nove-poslani-2013-vzdelavaji-deti
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostravske-mestske-lesy-maji-nove-poslani-2013-vzdelavaji-deti
http://www.ovajih.cz/cs/o-jihu/zajimavosti/vystavba-studni-v-belskem-lese
http://www.ovajih.cz/cs/o-jihu/zajimavosti/vystavba-studni-v-belskem-lese
http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Viteze/odra_cela.html
http://navigovat.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=113011
http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Roletka/roletka.html
http://www.zamek-zabreh.cz/www/cz/pribeh-zamku-zabreh/


Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  56 

Seznam obrázků 

Obr. č. 1 Mapa Ostravy s vyznačením zájmové oblasti (Žárský, 2009) .................... 2 

Obr. č. 2 Pohlednice z roku 1938 (Jiřík, 1993) .......................................................... 4 

Obr. č. 3 Výškovice (Kryžanková, 2012) .................................................................. 6 

Obr. č. 4 Moravskoslezská oblast (Mísař et al. 1993, upraveno) ............................... 9 

Obr. č. 5 Výřez z geologické mapy Výškovic (geology.cz, 2014) ............................ 9 

Obr. č. 6 Řeka Odra (Vondra a Nekvasil, 2006) ...................................................... 11 

Obr. č. 7 Fauna v zájmové oblasti (Cichá, 2003) ..................................................... 13 

Obr. č. 8 Pomůcky pro geocaching (Hojgr a Stankovič, 2007) ............................... 19 

Obr. č. 9 Turistická trasa s vyznačením založených keší (Geocaching 2014, 

upraveno) ................................................................................................................. 24 

Obr. č. 10 Kostel Navštívení Panny Marie .............................................................. 26 

Obr. č. 11 Zábřežský zámek ..................................................................................... 27 

Obr. č. 12 Továrna na zpracování surového dehtu, benzolu aj. ............................... 27 

Obr. č. 13 Výřez z mapy s polohou uložení založené keše (geocaching 2014, 

upraveno) ................................................................................................................. 30 

Obr. č. 14  Keš památný strom (autor, 2014) ........................................................... 30 

Obr. č. 15 Hasičský záchranný sbor (autor, 2014) ................................................... 31 

Obr. č. 16    Budova Velína ...................................................................................... 32 

Obr. č. 17   Keš Výškovické tůně (autor, 2014) ....................................................... 34 

Obr. č. 18   Výřez z mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) ... 35 

Obr. č. 19    Kostel sv. Ducha (autor, 2014) ............................................................ 36 

Obr. č. 20   Výřez z mapy s polohou umístění keše (geocaching 2014, upraveno) . 38 

Obr. č. 21   Keš Bludný balvan (autor, 2014) .......................................................... 39 

Obr. č. 22   Knihovna O-Výškovice (kmo, 2009) .................................................... 39 



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  57 

Obr. č. 23    Výřez z mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) .. 41 

Obr. č. 24   Keš Bažina (autor, 2014) ...................................................................... 42 

Obr. č. 25   Rozložení Bělského lesa (Sborník o stavu prostředí v Ostravě, 2006) . 43 

Obr. č. 26   Výřez z mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) ... 45 

Obr. č. 27   Keš Studánka (autor, 2014) ................................................................... 46 

Obr. č. 28   Výřez mapy s polohou uložení keše (geocaching 2014, upraveno) ...... 48 

Obr. č. 29   Keš Bývalá kasárna (autor, 2014) ......................................................... 49 

Obr. č. 30   Budoucí  rekreační a relaxační areál (Magistrát města Ostravy, 2014) 50 

  



Novosádová Hana: Geocaching ve Výškovicích a okolí 

2014  58 

Seznam tabulek 

Tab. č. 1 Rozdělení keší podle typu (Lutonský, 2014) ............................................ 17 

Tab. č.  2  Rozdělení keší podle velikosti (Lutonský,  2014) ................................... 18 

Tab. č.  3 Mnou založené keše (autor, 2014) ........................................................... 23 

Tab. č.  4  Údaje o mých zaležených keší (autor, 2014) .......................................... 23 

Tab. č. 5 Informace o památném stromě (autor, 2014) ............................................ 29 

Tab. č. 6  Informace o keši Památný strom (autor, 2014) ........................................ 29 

Tab. č. 7     Záchytné body po trase (autor, 2014) ................................................... 33 

Tab. č. 8     Informace o keši Výškovické tůně (autor, 2014) .................................. 34 

Tab. č. 9     Záchytné body po trase (autor, 2014) ................................................... 36 

Tab. č. 10   Informace o keši Bludný balvan (autor, 2014) ..................................... 38 

Tab. č. 11   Záchytné body po trase (autor, 2014) ................................................... 40 

Tab. č. 12   Informace o keši Bažina (autor, 2014) .................................................. 41 

Tab. č. 13   Záchytné body po trase (autor, 2014) ................................................... 44 

Tab. č. 14   Informace o keši Studánka(autor, 2014) ............................................... 45 

Tab. č. 15   Záchytné body po trase (autor, 2014) ................................................... 46 

Tab. č. 16   Informace o keši Bývalá kasárna (autor, 2014) .................................... 48 

Tab. č. 17   Informace o založených keších (autor, 2014) ....................................... 51 

Seznam grafů 

Graf. č. 1– Výskyt dřevin v Bělském lese, 2011 ...................................................... 14 

Seznam příloh 


