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Anatoce 

   V předloţené práci je zpracován návrh turistické trasy po keších v Ostravě a okolí. 

V první části bakalářské práce jsou uvedeny přírodní poměry řešeného území, dále je 

vysvětlen pojem geocaching a následně je vypracovaná trasa po keších a kaţdá keš je zde 

popsána. Uvedeny jsou souřadnice a zajímavosti daného místa. Trasa je časově 

ohodnocena a dále je také uvedena dostupnost jednotlivých keší. Keše jsou ukryty 

v krajině, které turista hledá pomocí GPS navigace. 

     Tato práce je postavena na základě zvýšení cestovního ruchu v dané oblasti a také klade 

dŧraz na seznámení s přírodou. 

 
Klíčová slova: GPS souřadnice, geocaching, turistická trasa, příroda, geokešer, keš 

 

 

Summary 

     In the present work, it is processed by the proposal from the tourist route in the area 

after geocaches in Ostrava and surroundings. In the first part of the Bachelor thesis is listed 

natural territory, further explains the concept of geocaching and subsequently developed by 

the geocache route and each geocache is described here. Listed are the coordinates and the 

attractions of the place. The route has time rating and it also gives the availability 

of individual geocache. Geocache is hidden in the landscape, tourists are looking for it with 

GPS navigation.  

This work is built on the basis of the increase in tourism in the area and also puts the 

emphasis on familiarity with nature. 

 
Keywords: GPS coordinates, geocaching, the tourist route, nature, geocacher, cache 
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1. ÚVOD 

Toto téma jsem si vybrala, jelikoţ hru geocaching provozuji jiţ několik let. Ovšem 

zcela sama jsem geocaching začala provozovat aţ za účelem vypracování této práce.     

Před tím jsem chodila nacházet poklady v podobě kešek společně s mým otcem.  

Cílem této práce je tvorba zábavné a snad i poučné trasy. Ovšem co je nejhlavnější,     

ţe na této trase musí ţáci středních škol, pro které je tato trasa určena, hledat mnou 

zaloţené, ale i jiţ stávající keše. Jednotlivé keše jsou propojeny přírodou Ostravy                

a povodím řeky Odry. Doufám, ţe kešeři objeví dosud něco nepoznaného a dozvědí se       

o mnou sestavené trase co nejvíc.  

Geocaching je hra pro celou rodinu a populární nejen v České republice, ale po celém 

světě. Jde o hledání keší, nebo-li pokladŧ, pomocí Global positioning systemu tedy GPS. 

Jednotlivé keše by měly být umístěny na geologicky, kulturně nebo přírodně zajímavých 

místech. Pro tuto práci jsem zaloţila multikeš a tradiční keš.  

Turistická trasa, kterou jsem si vybrala, bude začínat v Ostravě-Martinově, kde se nám 

naskytne panoramatický pohled na tuto městskou část, dále povede k Přírodní rezervaci 

Rybník Štěpán, kolem řeky Opavy k nádraţí Ostrava-Třebovice přes Přírodní památku 

Turkov a končit bude v Porubské rokli v Ostravě-Porubě.  

V mé práci jsou zpracovány informace o jednotlivých mnou zaloţených i existujících 

keších. Lokalizace zájmové oblasti a její přírodní poměry, dále pak o metodika práce.  
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2.   PŘÍRODNÍ POMĚRY V OSTRAVĚ A OKOLÍ 

V kapitolách, jeţ budou následovat, jsem si dovolila připravit informace o lokalizaci, 

geologických, geomorfologických, hydrologických a klimatických podmínkách Ostravy. 

 Rovněţ zde naleznete informace o fauně a flóře mnou vytyčeného území.  

2.1. Lokalizace  

Ostrava je hlavním městem okresu Ostrava-město, který se nachází na východě České 

republiky. Je ohraničen čtyřmi okresy, a to ze severu okresem Opava, na jihu s okresem 

Frýdek-Místek, východ pak ohraničuje okres Karviná a konečně na západu sousedí  

s okresem Nový Jičín. 

 Okres Ostrava-město se dělí na 23 městských obvodŧ:  Hošťálkovice, Hrabová, 

Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská 

Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka            

nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará 

Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice (Obr. č. 1), (Weissmanová et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Mapa okresu Ostrava-město s lokalizací zájmové oblasti (Yarp 2007, upraveno)                          

1. hranice okresu Ostrava-město, 2. hranice městských obvodů, 3. hranice částí městských obvodů 4. hranice  

sledovaného území,  

Rozloha okresu Ostrava-město činí 214, 23 km², počet obyvatel k 1.1. 2013 je 305 998 

(Weissmannová 2004, Ostrava.cz 2013). 
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2.2.  Geologické poměry 

Na území celé České republiky se vyskytují dvě geomorfologické jednoty, Západní 

Karpaty na Východě a Český masív na západě, jejich hranici tvoří vněkarpatská sníţenina, 

jenţ je částí Západních Karpat (Demek 1987, Chlupáč et al. 2002). 

Český masív vznikl kolizí prakontinentŧ Godwany a Laurussie během karbonu              

a devonu při varinském vrásnění. Představuje je tedy část varinského orogénu. Západní 

Karpaty vzniklé během mezozoika a terciéru kolizí epivarinské platformy a afického 

kontinentu jsou horským systémem (Chlupáč et al. 2002). 

V České republice jsou Západní Karpaty přesunuty přes Český masív a označují se 

jako vnější část Západních Karpat (Chlupáč et al. 2002).  

Geologickou stavbu v zájmové oblasti směrem do nadloţí tvoří: Brunovistulikum, 

Variské parto, Alpinské patro a  Pokryvné útvary.  

Brunovistulikum je předpolím dvou orogénŧ – na Z orogénu variského                        

a na V alpínského orogénu Západních Karpat. (Grygar 2007). Jeho větší část je skryta     

pod sedimenty příkrovŧ vnějších Karpat, karpatské předhlubně, autochtonních 

mezozoických a terciérních platformních formací jihovýchodního svahu Českého masivu   

a paleozoických jednotek - kambrium aţ SV karbon (Grygar 2007).Kadomský podklad 

vystupuje           na povrch od J k severu pouze v dyjském masivu, brněnském masivu a 

ostrŧvcích krystalinika v hornomoravském úvalu. V zakryté části se povrch kadomského 

fundamentu svaţuje převáţně směrem k V, kde se v podloţí flyšových příkrovŧ nachází v 

hloubce 5 aţ 10 km pod povrchem (Suk et al. 1991). S pokryvem hlavně devonských a 

spodnokarbonských uloţenin, výplň pánve sestává z klastických svrchnokarbonských 

sedimentŧ se slojemi černého uhlí (Grygar 2007, Weissmannová et al. 2004). 

 Brunovistulikum je budováno plutonickým a metamorfním komplexem.                   

Do plutonického komplexu řadíme - biotitické leukogranity - oligoklas, křemen, mikroklin, 

biotit a akcesoricky, amfibol, dále biotitické granity, leukotonality, biotitické granodiority, 

tonality a křemenné diority, amfibolické a amfibolicko-biotitické diority, gabrodiority         

a gabra. Horniny plutonického komplexu -  pararuly, migmatity, fylity, zelené břidlice        

a amfibolity (Chamra 2006). 
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Variské patro je zastoupeno moravskoslezkou paleozaickou pánví v ní s hornoslezkou 

pánví, které se dělí dále na souvrství ostravské a karvinské. Nejvýznamnějšími strukturami 

jsou hlavně zlomy hornomoravského úvalu, které na SV oddělují středomoravský                

a severomoravský blok. V hornoslezské pánvi se nacházejí sedimenty se slojemi černého 

uhlí (Weissmannová et al.  2004). 

 Alpinské patro je zastoupeno sedimenty kapatské předhlubně, ta vznikla v období 

při hranici paleogénu a neogénu za sávské orogoeneze, v té době zde proniklo moře,     

tudíţ se zde ukládaly jílovité a písčité sedimenty v podmínkách srovnatelných s dnešním 

Středomořím. Uloţeniny dosahují mocnosti aţ několik tisíc metrŧ. Sedimentace byla 

ukončena při regresi ve středním miocénu (Chlupáč et al. 2002). 

Pokryvné útvary: jsou to geologické jednotky sedimentárního pŧvodu. Většinou 

bývají tektonicky slabě deformované nebo neporušené a pokrývají geologické starší 

jednoty (Geologická encyklopedie 2007). 

Ostravsko rovněţ zasáhl v kvartéru ledovec ve dvou po sobě následujících     

glaciálech – starší elesterský a mladší sálský. Díky tomu se zde nachází část glacigenní 

pánve, kde jsou soustředěny fluvioglaciální a glacilakustrinní sedimenty – písky, spraše. 

Písčité a pleistocenní fluviální štěrky tvoří říční terasy současných vodních tokŧ (Ţebera 

1965). 

Sedimenty spodního štěrkopísčitého souvrství poříčních niv jsou 

svrchnopleistocenního aţ holocenního stáří (Weissmannová 2004).  

Dalším významným prvkem jsou komplexy sprašových hlín, které mají místy 

mocnost aţ 10 metrŧ a tvoří rozsáhlé akumulační plošiny. Velmi četné jsou také 

antropogenní sedimenty – prŧmyslové hlady chemických a hutních závodŧ, haldy hlušiny z 

uhelných dolŧ a plošné deponie, tedy naváţky (Weissmannová et al. 2004). 
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Obr. č. 2: Geologická mapa (Petrušková, upraveno 2013).  

                                                                                                                                 

1. Terciér: spodní baden: jíly vápnité, podřízeně písky, štěrkové a řasové vápence, 2. Střední eocén: 

pískovce, slepence, podřízeně jílovce, 3. Svrchní křída – spodní oligocén: jílovce, zčásti vápnité a pestré, 

podřízeně pískovce, 4. Svrchní křída – paleocén: pískovce, jílovce, slepence, 5. Mezozoické sedimenty 

Karpat: turon – campan: pískovce, jílovce, zřídka slepence; godulské souvrství, 6. Berrias – apt: tmavé 

vápnité jílovce, pískovce, podřadně slepence; hradišťské souvrství, 7. Trias a Jura: oxford – tithon: slínovce, 

podřízeně jílovité vápence; vendryňské souvrství, 8. Jura a křída: tithon – valangin: světlé oranodetritické   

až brekcovité vápence, červené vápence a slínovce; štramberské a kopřivnické vápence, 9. Karbon: svrchní 

visé – spodní namur: břidlice, podřízeně droby, 10. převážně droby, podřízeně břidlice, 11. hranice útvarů    

a hornin známé, 12. hranice útvarů a hornin předpokládané, 13. zlom, 14. přesmyk, 15. hlavní násunový 

zlom, hlavní násunová zóna, 16. státní hranice, 17. vyznačená zájmová oblast, 
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2.3. Geomorfologické poměry 

Nejvyšším antropogenně vytvořeným bodem Ostravy je Halda Ema s výškou 315 metrŧ 

nad mořem. Nejníţe poloţený bod je křiţovatka ulic Jan Marie a Garbova v Ostrava- 

Slezská s 193 metry nad mořem (Ostrava.cz 2013). Absolutní výškový rozdíl v daném 

území je tedy 122 metrŧ.  

Zájmová oblast se podle geomorfologického členění nachází v  provincii Západní 

Karpaty, subprovincií Vněkarpatské sníţeniny, které tvoří hranici mezi Západními karpaty 

a Českým masívem, v oblasti Severní Vněkarpatské sníţeniny, celku Moravská brána, 

podcelku Ostravská pánev a okrsku Ostravská niva (Tabulka č. 1),  (Demek et al. 1987).  

Tabulka č. 1: Geomorfologické regionální členění reliéfu  (Demek et al. 1987, upraveno). 

Geomorgologické jednotky 

Systém Hercínský 

Subsystém Hercínské pohoří 

Provinice Západní Karpaty 

Subprovincie Vněkarpatské sníţeniny 

Oblast Severní Vněkarpatské sníţeniny 

Celek Moravská brána 

Podcelek Ostravská pánev 

Okresek Ostravská niva 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

          

 Obr. č. 3 : Geomorfologické členění Západních Karpat (Moravské karpaty.cz  2013, upraveno). 

1. provincie, 2. subprovincie, 3. oblast, 4. celek, 5. podcelek, 6. okrsek, 7. vyznačená zájmová oblast,                 

8. krajské město, 9. obec s rozšířenou působností, 10. obec, 
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Moravská brána je geomorfologický celek na SV České republiky v oblasti 

Západních Vněkarpatských sníţenin. Moravská brána je plochá pahorkatina s nejvyšší 

horou  Lučickou Stráţí, 339 metrŧ nad mořem. Je vyplněná neogenními sedimenty 

s pokryvem uloţenin pevninského ledovce, ten zde pronikl v pleistocénu. Řadíme do ní 

i podcelek Ostravská pánev (Demek et al. 1987). 

Ostravská pánev je v rozmezí 196 – 334 metrŧ nad mořem. Dělí se dále 

na Antošovickou, Havířovskou, Karvinskou, Novobělskou, Porubskou, Orlovskou plošinu 

a Ostravskou nivu.   Dále sousedí se Slezskou níţinou na SZ, s Nízkým Jeseníkem na JZ   

a na V s Podbeskydskou pahorkatinou (Zajíček 2010).  

Ostravská niva je to rovina tvořená čtvrtohorními říčními sedimenty, převáţně tedy 

štěrkopísky. Jedná se o niţší stupeň údolní nivy s četnými haldami a násypy 

antropogenního pŧvodu (Demek et al.1987). 

2.4. Klimatologické poměry a hydrologické podmínky  

Klimatologické podmínky - Ostravsko patří do mírně teplé klimatické oblasti – MT 

10, kterou charakterizuje krátkou velmi suchou, teplou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky,  v prŧměru 50 aţ 60 dní za rok a teplé, mírně suché a dlouhé léto (Tabulka       

č. 2),(Obr. č. 4), (Quint 1971). 

Díky pozorování klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu 

v období od roku 1968 aţ do roku 1997 vyplývá, ţe prŧměrná doba slunečního svitu je zde 

1594,2 hodin za rok, přičemţ v červenci je to 223,1 hodin                                                     

a v prosinci 41,3 hodin (Weissmannová et al. 2004).  

Dále pak, ţe prŧměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C, v červenci 18,3 °C a v prosinci 

-1,4°C. Prŧměrné roční sráţkové úhrny dosahují 700 milimetrŧ   (Weissmannová et al. 

2004). 
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Tabulka č. 2: Klimatologické charakteristiky MT 10 (Quitt 1975). 

 

Klimatologické charakteristiky pro MT 10 

Počet letních dnŧ. 40 – 50  

Počet dnŧ s prŧměrnou teplotou 10°C a více. 140 – 160   

Počet mrazových dnŧ. 110 – 130  

Počet ledových dnŧ. 30 – 40  

Prŧměrná teplota v lednu v °C.                ¨3  –  -4 

Prŧměrná teplota v červenci v °C.  17 – 18 

Prŧměrná teplota v dubnu v °C. 7 – 8  

Prŧměrná teplota v říjnu v °C. 7 – 8  

Prŧměrný počet dnŧ se sráţkami 1 mm a více. 100 – 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období.  400 – 450 

Sráţkový úhrn v zimním období. 250 – 300  

Počet dnŧ se sněhovou pokrývkou. 60 – 80  

Počet dnŧ zamračených. 120 – 150  

Počet dnŧ jasných.  40 – 50  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 : Členění klimatických regionů (Quitt 1971, upraveno).  

1. MT 9, 2. MT 10, 3. MT 11, 4. MT 12, 5. MT 7, 6. MT 2, 7. CH 7, 8. CH 6, 9. CH 4, 10. vymezení zájmové 

oblasti, 11. vodní tok, 12. město, 
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Hydrologické podmínky - Ostravskem protékají čtyři řeky a to Odra, Opava, 

Ostravice a Lučina. Sledované území se nachází na hydrografickém uzlu říční sítě horního 

toku Odry a naleţí k úmoří Baltského moře (Ostrava.cz 2013).  

V druhé pŧli 20. století byla potřeba vody mnohem větší, neţ stačily stávající zásobárny 

pokrýt. Začaly se proto budovat údolní přehradní nádrţe. Vzniklo propojení Kruţberku, 

Morávky a Šance to má za dŧsledek vznik první vodárenské soustavy                                   

v  České republice – Ostravský oblastní vodovod (Weissmannová et al. 2004). 

Vodní toky na Ostravsku i v celé ostravské prŧmyslové oblasti jsou značně ovlivněny 

ve směru chemickém biologickém i fyzikálním, tedy hlavně komunálními a prŧmyslovými 

odpadními vodami. Podle kyslíkového reţimu patří převáţně do IV. A V. třídy klasifikace 

podle jakosti povrchových vod. Tedy voda silně aţ velmi silně znečištěná (Weismannová 

et al. 2004). 

Na mnou navrţená trasa vede hlavně kolem řeky Opavy. Tato řeka je levostranný Odry, 

jenţ protéká v okresech Bruntál, Opava a Ostrava-město. Vznikla soutokem Střední            

a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Jako další řeka, ze které vzniká, bývá někdy 

uváděna téţ Bílá Opava (Weissmannová et al. 2004). 

 Černá Opava pramení při severozápadních svazích Orlíku a Střední Opava, téţ Zlatá 

Opava pramení na Pradědu. Délka toku je 110,7 km, její plocha povodí měří 2089,0 km². 

Od ústí Opavice aţ do Opavy - Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem v délce cca 25 km. 

Jejím největším přítokem je řeka Moravice (Ostrava.cz 2013, Weissmannová et al. 2004). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 5: Hydrologie zájmové oblasti (ČHMÚ 2005, upraveno)  

1.státní hranice, 2. hranice hlavních povodí (toků I. Řádu), 3. hranice dílčích povodí (toků II. řádu),             

4. vodní toky,   
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2.5. Flóra a fauna  

Mnou navrhovaná trasa vede přes Ostravu-Martinov, do nějţ řadíme PR Štěpán, 

Ostravu-Porubu a Ostravu-Třebovice, do kterého spadá PP Turkov a kolem řeky Opavy.    

V následujících odstavcích se proto dozvíte informace o flóře a fauně těchto míst.  

Ostrava-Martinov – leţí na štěrkovém podkladě s dosti úrodnou hlínou. Krajina byla 

dříve pravděpodobně hodně zalesněná s převahou listnatých stromŧ. Dnešní zástavba 

hodně ovlivňuje vegetaci v dané lokalitě. Převaţují lesy smíšené, především                       

se zastoupením břízy bělokoré, buku lesního, smrku ztepilého. Dále pak uměle vytvořené 

lipové aleje – lípa srdčitá (Ostrava.cz 2013).  

PR Rybník Štěpán – po ukončení chovu ryb, byl rybník upuštěn. Postupem času 

docházelo k zazemnění, dnes má charakter mokřadu s převládajícími rákosinami                   

a vysokými ostřinami. Z botanického hlediska je PR velice vzácnou lokalitou.               

Mezi nejvzácnější druhy patří: kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, leknín bělostný, 

prstnatec májový. Okraje jsou lemovány vrbovými křovinami. Rovněţ zde nalezneme 

okrasné rostliny jako kosatec ţlutý, ţabník trávolistý (Weissmannová et al. 2004). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Rostliny nacházející se v PR Štěpán (Anděla 2005, upraveno), (Hykel 2010, upraveno), (Vítek 

2006, upraveno). 

A) kotvice plovoucí, B) nepukalka vzplývající,  C) prstnatec májový, D) leknín bělostný, 
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K unikátŧm patří uţovka podplamatá. Dále zde ţije vzácný chrostík Trichooleiochiton 

fagessi, více neţ dvacet druhŧ váţek a 10 druhŧ obojţivelníkŧ mezi ně řadíme  

například - čolka velkého, skokana ostronosého nebo skokana štíhlého (Ostrava-

martinov.cz 2008). 

Ţije zde okolo 160 druhŧ ptákŧ a z toho 86 hnízdících. K nim patří také kriticky 

ohroţený bukáček malý, vodouš rudonohý nebo silně ohroţené druhy lţičák pestrý, čárka 

modrá, chřástal kropenatý a bekasina otavní. Rybník slouţí jako odpočívadlo vodního 

ptactva při podzimních a jarních tazích. Mŧţeme zde vidět hnízdit i labuť velkou. 

 
Obr. č. 7 : Zvířata žijící v PR Štěpán (autor 2013). 

A) labuť velká, B) kachna divoká, 

Ostrava-Poruba – po celé této lokalitě se nachází smíšený les. Nalezneme zde – luk 

lesní, dub lesní, jinan dvoulaločný, jílovec maďal, lípu velkolistou nebo také smrk ztepilý. 

Jsou zde typické druhy zvířectva, které dokáţí přeţít ve městě, například – kos černý, 

straka obecná, potkan obecný, masařka obecná a jiné (Ostrava.cz 2010). 

Ostrava-Třebovice – patří zde PP Turkov- V bylinném porostu zde nalézáme některé 

zajímavé druhy – měsíčnice vytrvalá, která zde s největší pravděpodobností byla splavena. 

Dále regionálně ohroţené druhy – ţluťucha lesklá, kosatec ţlutý, jilm habrolistý                  

a piţmovka morušnatá (Turkov.cz 2009, Weissmannová et al. 2004). 

   Turkov je také znám jako bohatá mykologická lokalita s vzácnými druhy – pstřeň 

dubový, ohnivec rakouský, čechratička, suchohřib meruňkový, hlíva hnízdovitá, hovník 

obnaţený, hlízenka sasanková (Turkov.cz 2009, Weissmannová et al. 2004). 
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Obr. č. 8 : Rostlinstvo PP Turkov (Jadrný 2009, upraveno). 

A) hlízenka sasanková, B) ohnivec rakouský, C) měsíčnice vytrvalá, D) kosatec žlutý, 

Entomologické prŧzkumy zde poukázaly na vysoký výskyt broukŧ silně ohroţených:   

zdobence zelenavého a zdobence. Dále zde ţijí skokan zelený, čolek obecný a čolek velký.  

Mnoţství statných stromŧ poskytuje útočiště pro ptáky, kteří zde hnízdí v dutinách – lejsek 

bělokrký, lejsek šedý, strakapoud prostřední a ţluva hajní (Turkov 2009).  

Řeka Opava – Nalezneme zde společenstva mokřadních rostlin v břehových 

porostech. Jsou zde rozsáhlé porosty rákosin a vrb. Nacházejí se zde společenstva 

vysokých ostřic a mokřadních luk. Pro tuto lokalitu je typický výskyt kaprovitých ryb:  

parma obecná a ostroretka stěhovavá, které se vyskytují aţ po ústí Opavy do Odry. Na této 

řece bylo zjištěno 16 druhŧ ryb - cejn velký, hrouzek obecný, jalec proudník, jalec tloušť, 

karas stříbřitý, mřenka mramorovaná, lipan podhorní, okoun říční, ostroretka obecná, 

parma stěhovavá, plotice obecná, pstruh obecný, střevle potoční, střevlička východní, štika 

obecná a úhoř říční. Dále se zde vyskytují jedinci chráněných druhŧ ţivočichŧ, kteří jsou 

velice úzce vázání na toto prostředí – ledňáček říční a potápka malá (Vodaostrava.cz 

2010). 
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3.  METODIKA PRÁCE 

Nejprve bychom si měli říct co je to vlastně Geocaching, jaká má pravidla, kdy vznikl   

a jak se dělí cache. 

3.1. Geocaching 

Je to hra, která balancuje na pomezí turistiky a sportu, spočívá v pouţití navigačního 

systému GPS při hledání cache, o němţ jsou známy jen jeho geografické souřadnice.        

Při hledání se pouţívají běţné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající se touto hrou 

se nazývá geocacher (Geocaching.cz 2012). 

Geocaching vznikl v USA hned poté, co 1. května 2000 prezident Spojených státŧ 

amerických Bill Clinton oznámil odstranění umělé odchylky s názvem Selective 

Availability, která byla přidaná do signálu GPS. Tímto rozhodnutím se zlepšila přesnost 

navádějícího vojenského zařízení pro civilní obyvatele ze stovek metrŧ na pouze několik 

metrŧ (Lutonský 2007). 

3. května 2000 byla umístěna první cache Davem Ulmerem v Oregonu. Ten 

do schránky umístil několik drobností a také sešitek, který měl slouţit pro nálezce, aby se 

zde zapsali. Tím dal základ pro dnešním logbook. Souřadnice umístil na internet v diskusní 

skupině, tehdy ještě neexistovala oficiální stránka pro Geocaching a vše započalo 

(Geowiki.cz 2012) 

3.2. Volba míst 

Existuje pravidlo, ţe keš musí být umístěna na geologicky nebo kulturně nebo jinak 

zajímavé místo. Při výběru místa je nutné mít na paměti, ţe musíme vyhodnotit 

spolehlivost úkrytu, bezpečnost při hledání, ale hlavně dostupnost GPS signálu. Nachází-li 

se místo v CHKO, PR, NPR nebo v PP, je vhodné si pročíst pravidla pro umístění cache     

v chráněných územích, které jsou volně přístupné na internetových stránkách. Rovněţ 

musíme pamatovat na přírodní ţivly, například stoupající hladinu řek, sníh, a jiné. Mŧţe 

dojít také ke kolizi, ta nastává, pokud je nejbliţší keška blíţ neţ 161 metrŧ.  
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K vyhledávání keší se pouţívají hlavně GPS navigace, aplikace v mobilních telefonech 

nebo v menší míře mapy a domácí příprava. Na trhu je nepřeberné mnoţství druhŧ GPS 

zařízení. Existují dva druhy a to outdoornový a zabudovaný v autech, tedy automobilový. 

Já osobně jsem ze začátku pouţívala mobilní telefon s GPS modulem, později novějším 

typem s navigací a aplikací Handy Geocaching. Podle rad zkušených geokešerŧ je nejlepší 

navigace Oregon, které zvládají i kešky Wherigo. Ovšem jejich nejnovější typ stojí 9 500 

Kč (Garmin.cz 2009).                                   

GPS Česky řečeno je to druţicový navigační systém a je provozován ministerstvem 

obrany USA. Mnohdy je nesprávně zaměňován s označením pro obecné systémy druţicové 

navigace, coţ není správné. Pracuje na základě dálkoměrné metody, jejíţ princip spočívá  

v měření vzdálenosti příjemce od jednotlivých druţic. Pro praktické vyuţití je dŧleţitá 

maximální přesnost (15 – 30 metrŧ) (Geoinformatika 2013).           

3.3. Volba typů keší 

Také Cache nebo v počeštěné verzi keš, keška, méně často geokeš.  

Je to nádoba rŧzného tvaru a velikosti, měla by být vodě odolná a musí obsahovat 

všechny povinné údaje a atributy. Měla by být umístěna na zajímavém místě. Hledáme ji  

pomocí souřadnic WGS 84 (World geodetic system) a nejčastěji pouţívaná pomŧcka 

k hledání je GPS (geografické polohovací systémy). Ovšem pro opravdové odváţlivce je 

moţnost hledání cache i pomocí mapy a nápovědy, takzvaného hint. 

Všechny cache musí povinně obsahovat logbook, to mŧţe být buď malý sešitek       

nebo jednotlivé listy s názvem cache a se slovem Logbook v nadpisu. Dále by krabička 

měla obsahovat psací potřebu, nejlépe tuţku s gumou nebo prŧpisku. Je vhodné do ní 

umístit také dárky na výměnu a dárek pro prvního nálezce, za který se nic na výměnu 

nenechává. Další informace pro nehráče, tedy Mudly, tím zabráníme případnému 

poškození obsahu, či úplné ztráty cache. Také se zde mohou přidat speciální 

geocachingové předměty,  jako jsou travelbugy a geocoiiny (Geocaching.cz 2007, 

Lutonský 2007). 
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Při vyplňování údajŧ pro zaloţení cache, tedy listingu, je dŧleţité uvést velikost, typ, 

terén a obtíţnost cache. S určením terénu a obtíţnosti vám pomŧţe speciální test,  

do kterého doplníte údaje vaší cache, a ten je sám vyhodnotí.  

Druhy keší, mnou navrţená trasa obsahuje multikeš, keš a mystery keš. Existuje      

však rozličné mnoţství druhŧ cache. 

Tabulka č. 3: Určení druhů chace (autor 2013). 

Označení Typ cache Znaky cache 

 

Traditional 

Fyzická schránka, nachází se přímo na místě 

určeném souřadnicemi. 

 

Multi 

Skládá se ze dvou nebo více částí. Jednotlivé  

mezi zastávky se označují jako stage. Většinou se 

pouţívají výpočty pro zjištění dalších souřadnic. 

 

Virtual 

Není zde umístěna fyzická schránka. Na daném 

místě musíme zjistit skutečnost a tu poslat 

autorovi pro moţnosti zalogování. Jiţ se 

nezakládají nové. 

 

Webcam 

Patří do virtuální cache. Vyuţití webkamer,     

které monitorují dopravní situaci, či počasí aj. 

Výsledkem je být vidět na této webkameře a tím 

získat zalogování. Jiţ se nezakládají nové. 

 

Mystery 

(Unknown) 

Nejsou zde udány souřadnice a musíme je získat 

výpočtem, vyluštěním hádanky, zjištěním 

souřadnic v jiné keši nebo jinak. 

 

Event 

Jde o setkání geokešerŧ, výměna zkušeností, 

travelbugŧ a geocoinŧ. 

 
Velikost kešky je jedna z nejdŧleţitějších vlastností cache. Podle ní geocacher pozná,  

v jakých místech by měl hledat. 
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Tabulka č. 4: Určení velikosti cache (autor 2013). 

Označení 

velikosti 

Velikost                   

v názvosloví 

Obsah Rozměry 

 

Micro 

Miniaturní logbook, malá tuţka, 

předměty na výměnu nejsou 

obsahem. 

35 mm 

 

Small 
Logbook, psací potřeby a menší 

předměty na výměnu. 0,3 aţ 0,7 litru 

 

Regular 
Logbook, psací potřeby, větší 

předměty na výměnu. 0,7 aţ 3,5 litru 

 

Large 

Logbook, psací potřeby, velké 

předměty na výměnu, knihy. Nad 3,5 litru 

 
Náročnost terénu – její určení je velice sloţité. Co se jednomu mŧţe zdát obtíţné          

a sloţité, se mŧţe druhému zdát naopak jednoduché. Musíme ji vţdy určovat                      

za nejpříznivějších podmínek, tedy za sucha ve dne a pro prŧměrně stavěného člověka. 

Je určena grafickým znázorněním a to počtem hvězdiček (1-5). 

Tabulka č. 5: Náročnost terénu cache (autor 2013). 

Označení 

náročnosti terénu 

Číselné 

označení 
Kde se cache nachází 

 

1 

Chodníky, silnice, zpevněné cesty, které jsou přístupné 

bruslařŧm, geokešerŧm na invalidním vozíku nebo 

kočárkŧm. Maximální sklon 10%, výška umístění 60 - 

100 cm nad zemí. 

 

2 

Nezpevněné cesty, vyšlapané lesní cesty, lehký polní,    

či lesní terén mimo cesty, schody, Tudíţ terén,         

který nedělá problémy  zdravému člověku a dětem. 

 

3 

Terén neobsahuje cesty, strmý kopec, hustá vegetace, 

smrčina, kopřivy, houští, překračování potokŧ. Dostane 

se zde zdravý jedinec pouze s menšími obtíţemi. 

 

4 

Přístupnost pouze sportovně zdatným geokešerŧm. 

Velmi strmé svahy, skály, baţiny a močály, horolezecké 

terény schŧdné bez vybavení, přebrodění řeky, dále 

všechny cache víš neţ 2 metry. 

 
5 

Velmi náročný terén vyţadující horolezecké nebo 

potápěčské vybavení. 
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Obtížnost keše vyjadřujeme jí jaké úsilí musíme vynaloţit pro objevení cache, tedy 

jejího úkrytu. Také jak snadné bude rozluštění cílové souřadnice. Rozdělení je                 

jako u terénu do pětibodové stupnice. Také ji ovlivňuje kvalita signálu GPS. 

Tabulka č. 6: Obtížnost umístění cache (autor 2013). 

 

Označení obtížnosti cache Číselné 

označení 

Znaky cache 

 

1 

Lehce identifikovatelná skrýš, díky popisu nebo 

Hintu. Vhodné zejména pro začátečníky.  Do této 

skupiny nepatří Multi-cache. 
 

2 

Standardní úkryt v pařezech v lesích mimo cesty. 

Vhodné pro jednodušší Multi-cache a Traditional 

cache. 
 

3 

Sloţité Multi-cache s velkým počtem Stage nebo 

s náročnými výpočty, dále Traditional cache se 

sloţitějším úkrytem. Vyţadují kvalitní domácí 

přípravu. 
 

4 

Na čas velice náročné cache a obtíţné Mystery 

cache, extrémně dlouhé Multi-chace. Obsahují 

špatně objevitelné úkryty, sloţité hádanky a šifry. 
 

5 

Pouze nejtěţší Mystery cache, velmi časově          

a také intelektuálně náročné. Ne kaţdému 

geokešerovi se je podaří objevit. 
 

 

        3.4. Založení a zveřejnění cache 

Ten, kdo by chtěl zakládat novou cache, by měl mít s touto hrou zkušenosti. A to nejen 

ty teoretické, ale rovněţ praktické. Měl by tudíţ nalézt minimálně desítky aţ stovky keší 

neţ se odváţí zaloţit tu svoji.  

Prvním krokem by mělo být přečtení a srozumění se s pravidly geocachingu. Zda 

vŧbec jste ochotni se tomuto věnovat. Zda geocaching splňuje vaše očekávání a jste-li 

ochotni se mu podřídit v jeho podmínkách. Pravidla lze najít na internetové stránce 

www.geocaching.cz. Ze všeho nejdŧleţitější je určitě zaregistrovat se pro započatí hry 

Geocaching a to na internetových stránkách www.geocaching.com. Stránka je originálně 

v anglickém jazyce, ale dá se jednoduchým přepnutím změnit na českou. Ovšem ne 

všechen text je zde opravdu v češtině.  
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Po registraci a nalezení několika cache jiţ mŧţe geocacher zaloţit svou vlastní cache. 

Musí si však uvědomit, zda cache co má v plánu zaloţit stojí za to. Zda na určeném místě 

nedojde ke kolizi s jinou jiţ dříve uloţenou cache. Rovněţ si musí vybrat její typ, místo 

uloţení. 

Kdyţ cacher umístí cache je nutné, aby ji zaměřil GPS navigačním přístrojem. Jakmile 

je keš uloţena, musíte přesně zaměřit její souřadnice. Je dobré souřadnice zaměřit hned 

několikrát. Také je vhodné místo navštívit po několika hodinách a znovu ho přeměřit. 

Zjištěné souřadnice pak zprŧměrovat a získat finální umístění. Dále je nutné navštívit 

stránku www.mapy.cz a zkontrolovat souřadnice ještě přímo zde pomocí letecké mapy, 

která je velice přesná.  

S takto naměřenými souřadnicemi se mŧţeme pustit do dalšího kroku a to je vyplnění 

formuláře pro zaloţení nové cache, nebo-li listingu. Ten se nachází opět 

na www.geocaching.com, je napsán v anglickém jazyce, ale není těţké jej vyplnit. Jako 

první se nám objeví Cache Type, zde vybereme z nabídky, jakou cache jsme zaloţili, 

pokračujeme k Cache Size a vybíráme velikost schránky. Nickname označuje název námi 

zaloţené kešky, zde se nesmí pouţívat diakritika, Date placed zvolíme datum, kdy byla keš 

umístěna. Related web page toto vyplníme, pokud se ke keši vztahuje nějaká webová 

stránka, vloţíme zde její odkaz. Background image URL zde mŧţeme přidat obrázek,  

který se nám objeví na pozadí. Coordinates tady zadáváme souřadnice. U Traditional cache 

zde patří finální souřadnice a u Multi-cache souřadnice její první stage. Dále Location zde 

vybereme Czech Republic, pokud cache zakládáme na našem území. Po té zakládající 

ve vlastním zájmu uvádí charakteristiku cache, historii. 

Kdyţ je vše podle představ geocachera mŧţe listing uloţit a čeká na schválení 

reviewerem. Ke kaţdému kraji je jiný reviewer pro Moravskoslezský a Olomoucký je to 

Tobias. Ten podrobně popíše, zda-li je něco ve vyplněném formuláři špatně a případně 

poradí jak chyby odstranit a pošle odkaz na betatestera v mém případě to byl Koulou. Ten 

jde do terénu a zhodnotí, zda je vše podle pravidel a rovněţ opraví chyby. Jak reviewer    

tak betatester byli oba moc ochotní a hlavně rychlí.  

Zveřejnění cache nastává, kdyţ kešer odstranil všechny nedostatky, které mu betatester 

napsal a posílá znovu ţádost o kontrolu keše a ţádost o potvrzení reviewerovi, ţe je všech 
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jak má být a připraveno ke spuštění. Jakmile betatester potvrdí správnost údajŧ 

reviewerovi, reviewer keš zveřejní.  

Se zaloţením keše samozřejmě povinnosti kešera nekončí. Musí se o svŧj poklad starat. 

Doplňovat psací potřeby, měnit a kontrolovat logbook. Také pravidelně sledovat 

připomínky od ostatních kešerŧ. Ti vás mohou upozornit třeba na prasklou krabičku,           

či úplně odcizení. Měli bychom také pravidelně kontrolovat, zda předměty vloţené do keše 

odpovídají pravidlŧm. Nesmí zde být umístěny peníze, sirky, zapalovače, spreje a vše,       

co mŧţe shnít. Geokešeři by se měli řídit určitými pravidly pro výměnu. Nebrat víc 

předmětŧ neţ mají v plánu zde vloţit. Nevkládat poškozené předměty na výměnu.  

V keši pak mŧţeme najít putující, tzv. trasovatelné předměty. Jako jsou Czech Wood 

Geocoin (CWG) – to jsou české dřevěné geomince, které jsou rovněţ předmětem směny. 

Tato směna by měla probíhat CWG za CWG nebo také za travelbug, coţ je předmět 

opatřený kovovou známkou s identifikačním kódem a přáním jeho zakladatele o jeho 

cílovém umístění. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. č. 9: Trasovatelné předměty (Brennerová 2012,  autor 2013). 

A) travelbug, B) geocoin, C) CWG – přední strana, D) CWG – zadní strana, 
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4. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY 

Mnou navrţená turistická trasa začíná u vyhlídky na Martinov, dále vede 

kolem Přírodní rezervace Štěpán, řeky Opavy, Přírodní památky Turkov a končí 

u Porubské rokle. Podél trasy budou hledány mnou zaloţené keše, ale také keše jiţ 

existující.  

Trasa není náročná, absolvovat ji mŧţe kaţdý s výjimkou tělesně postiţených, kvŧli 

nevhodnosti terénu, ale přednostně je určena studentŧm středních škol, jako moţnost 

jednodenního naučného výletu s třídním učitelem. Návrh trasy i s časovým 

harmonogramem jsem zpracovala pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka.  

Doporučuji si vzít s sebou občerstvení na celou dobu trasy. Také vhodnou obuv             

a oblečení. Psací potřeby a poznámkový blok, samozřejmostí je GPS přístroj nebo mobil     

s aplikací Handy geocaching. 

V následujících kapitolách budou uvedeny informace o mnou zaloţené Multi-cache      

a keši. Kaţdá stage a keš je detailně popsána a doplněna obrázky, souřadnicemi                   

a informacemi. Dále jsem pouţila jiţ zaloţené keše pro zvýšení atraktivity trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Navrhovaná turistická trasa s vyznačenými místy keše (geocaching.com 2013, upraveno). 

1. tradiční keš, 2. mystery keš, 3. multi-keš, 4. navrhovaná trasa, pozn.: čísla u jednotlivých keší označují 

počet keše a označují začátek trasy,  
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4.1. Keš 1 – Vyhlídka na Ostravu-Martinov 

Začátek navrhované turistické trasy je v Martinově. Zde se nachází tradiční keš 

s vyhlídkou na něj.  

Cesta ke Keši 1 - Od mnou vybrané střední školy – SŠ prof. Zdeňka Matějčka, se zde 

dopraví studenti spolu s vyučujícími školním autobusem. Cesta by měla zabrat maximálně 

patnáct minut, jelikoţ je škola v blízkosti. Autobus jede po silnici II. třídy 17.listopadu.   

Po vystoupení z autobusu jiţ celý zbytek navrhované trasy dojde skupina pěšky. 

 Tato keš je čtvrtá ze série vyhlídek a přivádí nás na kopeček nad Martinovem. 

Při jasném počasí je moţné vidět nejen Martinov, ale i Porubu a část Třebovic jako          

na dlani.  

Keš je ukryta 15 minut chŧze od parkoviště autobusu. Jde se k ní lesní cestou, která je 

dobře přístupná, mŧţou zde jít i mladší děti. Je schovaná na okraji této cesty u kořenŧ 

mohutného dubu a přikryta kŧrou. Naproti tomuto stromu se nachází onen výhled 

na Martinov a okolí. Keš je nenáročná přístupností, terénem, ale i náročností.  

První písemná zmínka o městském obvodu Ostrava-Martinov se datuje k roku 1424, 

kdy majitel tehdejší obce J. z Kravař na Bílovci a Fulneku dal část Martinova jako své 

věno manţelce. Martinov střídal své majitele často. K Ostravě byla tato obec připojena 1. 

července 1961 (Ostrava-martinov.cz 2008). 

Toto místo bylo ryze zemědělskou vsí. Krajina byla dříve pravděpodobně hodně 

zalesněná s převahou listnatých stromŧ. Dnešní zástavba, která se zde nachází, hodně 

ovlivňuje vegetaci v dané lokalitě. Smíšené lesy jsou nyní především zastoupené dubem 

letním, bukem lesním, břízou bělokorou a smrkem ztepilým. Roste zde také ostruţník 

křovitý, který je typický pro okraje lesŧ, které jsou málo dotčené člověkem, dále na jaře 

zde kvete sasanka hajní, ta tvoří husté koberce květŧ. Na konci léta a na podzim je zde 

bohatá mykologická oblast (Weissmannová et al. 2004).  

Najdeme zde nepřeberné mnoţství ţivočichŧ ţijících hlavně na okrajích                  

nebo v hlubších částech lesa. Například – veverka popelavá, kos černý, baţant obecný 

nebo chráněná a vzácná uţovka podpalmatá.  Z větších ţivočichŧ zde mŧţeme najít: zajíce 

polního a ojediněle i srnu obecnou.  
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Tabulka č. 7: Keš 1 – Vyhlídka na Ostravu–Martinov (autor 2013). 

Keš 1 – Vyhlídka na Ostravu - Martinov 

Souřadnice N 49° 51.410 E 018° 10.120 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtíţnost 2,5 

Terén 2,5 

Hint Megadub 

Varování Pozor na zvýšený výskyt Mudlŧ, kdyţ zaprší je zde hodně bláta. 

Parkování N 49° 51.528 E 018° 10.158 nebo N 49° 51.417 E 018° 09.905 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Keš 1 – Vyhlídky na Ostravu-Martinov (autor 2012, 2013). 

A)úkryt keše – Megadub, B) keš, C) výhled na Ostravu-Martinov, Ostravu-Porubu a část Ostravy-Třebovic, 
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4.2. Keš 2 - Přírodní rezervace Štěpán 

       Cesta ke Keši 2 – od keše 1 – Vyhlídka na Ostravu-Martinov, se dostaneme k další 

keši 2 – Přírodní rezervace Štěpán po modré turistické značce a to přes ulici Kamenná        

a dále po ulici Martinovská. Trasa je dlouhá 3 300 metrŧ a měla by zabrat přibliţně hodinu 

při běţné rychlosti chŧze. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při přecházení kolejí. Terén 

i náročnost této trasy jsou obtíţnější neţ u keše 1, rovněţ dostupnost je poněkud 

sloţitější, ale to jen díky přechodu přes vlakové koleje.  

Rezervace je opatřena informačními tabulemi, některé z nich jsou bohuţel však 

v dezolátním stavu. Je to oblíbené místo cyklistŧ, ale také i pěších turistŧ se psy. V těsné 

blízkosti PR se nachází zahrádkářská kolonie. Tato lokalita je dobře přístupná MHD 

(konečná tramvaje číslo 4 – Martinov).  

Dŧvodem vyhlášení této lokality bylo, ţe je to velmi ceněné území, pro které je nutná 

ochrana před moţnými negativními vlivy, jako je výsadba nepŧvodních druhŧ, výstavba 

dalších zahrádkářských kolonií nebo jiných objektŧ. 1. září roku 1995 byl rybník vyhlášen 

přírodní rezervací, vyhláškou města Ostravy číslo 4/1995 (Zajíček 2012).  

V PR, tedy rybníce Štěpán a jeho přilehlým mokřadem, jsou velmi vzácné rostliny: 

kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, leknín bělostný, prstnatec májový, a téţ kriticky 

ohroţené (Weissmannová et al. 2004). 

Dále jsou zde ohroţené druhy ţivočichŧ, tedy obojţivelníkŧ: čolek velký, skokan 

ostronosý nebo skokan štíhlý, plazi: uţovka podplamatá, ale hlavně ptactvo, které je pevně 

spjato s tímto prostředím: labuť velká, kachna divoká a jiné (Weissmannová et al. 2004).  

PR Štěpán je po botanické stránce velice vzácný, jsou zde rákosiny a vysoké ostřice. Lesy 

jsou smíšené tvořené zejména: břízou bělokorou, dubem letním, bukem lesník a lípou 

malolistou. Rozvěţ se zde vyskytují houby a hřiby - hřib kováč, muchomŧrka červená, 

holubinka bílá (Zajíček 2012, Weissmannová et al. 2004). Ţije zde okolo 160-ti druhŧ 

ptákŧ a z toho 86 hnízdících. K nim patří také kriticky ohroţený bukáček malý, vodouš 

rudonohý nebo silně ohroţené druhy: lţičák pestrý, čárka modrá, chřástal kropenatý             

a bekasina otavní. Rybník slouţí jako odpočívadlo vodního ptactva při podzimních             

a jarních tazích. Mŧţeme zde vidět hnízdit i labuť velkou (Weissmannová et al. 2004). 
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Tuto Mystery keš jsem si vybrala z dŧvodu zábavnosti jejího řešení a dále pak jako 

spojnici mezi vyhlídkou na Martinov a mnou vytvořenou multi-keší Vodní nádrţ Štěpán.  

Tabulka č. 8: Keš 2  – Přírodní rezervace Štěpán (autor 2013). 

 

Keš 2 – Přírodní rezervace Štěpán 

Souřadnice N 49° 51. 575 E 018° 11.698 

Typ Mystery 

Velikost Small 

Obtíţnost 2,5 

Terén 2 

Hint U paty mohutného stromu, stojícího po pravé straně břízky. 

Varování Zvýšený počet Mudlŧ, cyklistŧ, pozor na zvířata zde ţijící. 
 

 

Obr. č. 12: Keš 2 – Přírodní rezervace Štěpán (autor 2013). 

A) keš, B) uložení keše – u paty mohutného stromu, C) pohled na PR Štěpán od keše,  
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Pro zjištění souřadnic je nutné vyluštit osmisměrku. Po vyluštění zŧstanou písmena, 

která dají dohromady šest písmen. Ty poté doplníme do rovnice – 49° 51.ABC 

18°11.DEF. 

 
Obr. č. 13: Osmisměrka pro vyluštění souřadnic (Berseg 2008). 

Slova k vyluštění osmisměrky: BAHNO, BLATOUCH, BOBR, BOLEN, BŘEH, BUK, ČÁP, ČLUN, 

ČOLEK, DÉŠT, HLADINA, HRÁZ, HROUZEK, HUSA, JESEN, JESETER, JEZ, KAČER, KACHNA, 

KAPR, KOMÁR, KORMORÁN, KOTVICE, KRAB, KRUH, KUNA, LABUŤ, LEDŇÁČEK, LEKNÍN, 

LES, LÍN, LODYHA, LOTOS, MLOK, MLÝN, NÁHON, NÁSADA, OBOJŢIVELNÍK, OKOUN, 

OLŦVKO, ONDATRA, OSIKA, OSTRORETKA, PAST, PERLORODKA, PORYBNÝ, POTÁPKA, 

POTÁPNICE, POTŦČEK, PRAMICE, PRUT, PSTRUH, PULEC, PUŠKVOREC, PYTLÁK, RACEK, 

RAK, RÁKOSÍ, ROPUCHA, ROSA, RYBA, RYBÁŘ, RYBNÍCEK, RASY, SKOKAN, SOVA, SRNA, 

STAVIDLO, SUMEC, ŠTIKA, TLOUŠT, TOLSTOLOBIK, TOPOL, TŘPYTKA, VÁŢKA, VEZÍREK, 

VLASEC, VLNA, VODOMĚRKA, VOR, VRBA, 
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4.3. Keš 3 – Vodní nádrž Štěpán 

Cesta ke Keši 3 – vede od keše 2 po modré turistické značce. Její délka je 867 metrŧ    

a měla by zabrat 15 minut chŧze. Náročnost terénu je malá a multi-cache je dobře 

dostupná.  

Povodně roku 1997 opravdu hodně změnila vegetační poměry v dané lokalitě. 

Bobrovnický les nebo také výběţek Opavské pahorkatiny, který obklopuje levý břeh řeky 

Opavy byl uchráněn (Ostrava-martinov.cz 2010). Proto se Opava vylila pouze na pravý 

břeh, kde je rybník Štěpán.  To mělo za následky mohutné vymletí hrází rybníka a veškerá 

vegetace při hrázích byla zničena. Docházelo k vymletí dna nebo sedimentaci materiálu 

(Weissmannová et al. 2004).  

Po ukončení chovu ryb, byl rybník upuštěn. Postupem času docházelo k zazemnění, 

dnes má charakter mokřadu s převládajícími rákosinami a vysokými ostřinami. 

Z botanického hlediska je Štěpán velice vzácnou lokalitou. Od roku 2003 je na rybníku  

opět obnoveno rybářské hospodaření. Rybáři musí dodrţovat podmínky extenzivního 

zpŧsobu hospodaření a obsádku. Odbahňování rybníka a těţba nánosŧ mohou být pouze 

částečné a musí být prováděny za podmínek přizpŧsobených ochraně piskoře pruhovaného 

(Zajíček 2012).  

Mezi nejvzácnější nálezy a velmi ohroţené druhy rostlin patří: kotvice plovoucí, 

nepukalka plovoucí, leknín bělostný, prstnatec májový. Okraje jsou lemovány vrbovými 

křovinami. Rovněţ zde nalezneme okrasné rostliny jako kosatec ţlutý, ţabník trávolistý. 

K unikátŧm patří uţovka podpalmatá. Dále zde ţije vzácný chrostík Trichooleiochiton 

fagessi a více neţ dvacet druhŧ váţek a 10 druhŧ obojţivelníkŧ mezi ně řadíme 

například - čolka velkého, skokana ostronosého nebo skokana štíhlého (Weissmannová et 

al. 2004). 

Keš umístěná u vodní nádrţe Štěpán je multikeš v tomto případě je tvořená šesti  

stagemi – pěti dílčími a jednou finálovou. Multi-cache je hledání formou hry. U kaţdé 

stage naleznou studenti zábavné otázky nebo úkoly k vyřešení. S těmi jim musí však 

dopomáhat vyučující. Jejich úkolem je přečíst celé skupince zadání, dále by měli hlídat,      

ať studenti neopisují, či nějak jinak nepodvádějí. Kaţdý jednotlivec by měl mít s sebou 

psací potřebu a poznámkový blok.  
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4.3.1.  První stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

První stage se nachází v blízkosti zahrádkářské kolonie, proto musíme dávat pozor         

na zvýšený počet Mudlŧ, tedy lidí hru geocaching nehrající. Začátek je u tabule číslo         

1. Hint, nebo-li nápověda zde není uvedena, jelikoţ je místo zaměřeno přesně. V kaţdé 

stage se nachází nápověda formou básničky pro další stage a také úkol pro kešery.  

Tabulka č. 9: První stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

První stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Souřadnice N 49° 51.389 E 018° 12.008 

Typ Multi-cache 

Velikost Micro 

Obtíţnost 2 

Terén 3 

Hint Tabule číslo 1 – Ochrana ţivočichŧ, vlevo 1,5 metru v keři pod kamenem. 

Varování Vysoký výskyt Mudlŧ. V těsné blízkosti zahrádkářské kolonie. 

Úkoly 1) Jak se jmenuje mezinárodní úmluva, do které byla CHKO Poodří 

zařazena? 2) Proč byla do této úmluvy zařazena? 3) Jak se jmenoval dŧl,       

ve kterém se na NPP Landek těţilo, a byl zavřen roku 1991? 4) Kdy zde 

vzniklo Hornické muzeum? 5) Jak se jmenovala soška, zde nalezená, kterou 

zde zanechali pravěcí obyvatelé? 6) Pokuste se nakreslit, jak vypadla taková 

soška. 7) Kde se dnes PP Porubský bludný balvan nachází? 8) Zkuste napsat, 

co to jsou bludné balvany a odkud se zde vzaly. 

Řešení 1) Ramsarská úmluva. 2) Protoţe se nachází na evropsky významné tahové 

oblasti ptactva. 3) Dŧl Anselm. 4) Hornické muzeum vzniklo roku 1993.       

5) Landecká Venuše. 6) Obrázek vám zkontroluje vyučující. 7) V Ostravě-

Porubě na Vřesinské ulici. 8) Jsou to pozŧstatky ledovcŧ, ty valily kameny     

s sebou. 
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Obr. č. 14: První stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2012, 2013).                                  

A) umístění stage – keř,  B) informační tabule,                  
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   4.3.2. Druhá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Je umístěna u tabule - Druhy ţijící v kulturní krajině. Vzdálenost od tabule je 8 metrŧ. 

Nachází se ve staré ztrouchnivělé větvi, která je zakopána do země, tím je zabezpečen její 

odnos. Větev má několik otvorŧ a v jednom z nich naleznete to, co hledáte. Nápadné 

znamení je zastrčený list v jedné z děr.  

Tabulka č. 10: Druhá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

Druhá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Souřadnice N 49° 51.561 E 018° 11.980 

Typ Multi-cache 

Velikost Micro 

Obtíţnost 2 

Terén 3 

Hint Od tabule druhŧ, 

sejdi k řece dolŧ. 

Najdi větev děravou,  

zde najdeš věc hledanou. 

Varování Hojný výskyt cyklistŧ. Pozor na klíšťata. 

Úkoly 1) Pokuste se utrhnout kopřivu tak aby vás nepopálila. 2) Jaké 

onemocnění by mělo, podle babských povídaček, odvrátit ţahnutí 

kopřivou? a) alergie b) revmatické obtíţe c) infarkt myokardu                  

3) Jak se lidově říká pcháči osetu? 4) Kolik jste na tabuli viděli 

ţivočichŧ? 5) Jaká je prŧměrná maximální hmotnost zajíce polního?    

6) Kdo má delší uši – zajíc nebo králík? 

Řešení 1) Fígl je v tom, utrhnout kopřivu těsně neţ začíná kořen, tedy 

vyhrabat kousek hlíny a utrhnout.  Nesmíte se však dotknout chmýří   

na ní a šťávy z ní vytékající. 2) b) Revmatické obtíţe. 

3) Bodlák. 4) Jsou zde 3 ţivočichové. 5) Váţí aţ 7 kilogramŧ. 6) Zajíc 

má větší uši. 
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Obr. č. 15: Druhá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

A) tabule číslo 2 – Druhy žijící v kulturní krajině, B) současný stav tabule, C) umístění stage,  
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4.3.3. Třetí stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Další stage je umístěna u informační tabule číslo 3 s názvem Historie. Vzdálenost je      

3 metry, nalézá se ve starém pařezu, který je na dvě pŧlky. Od tabule vpravo. Tentokrát 

není krabička ani zahrabána listím, je nutné však pro ni hlouběji sáhnout.  

Tabulka č. 11: Třetí stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

Třetí stage multikeše – Vodní nádrž Šrěpán 

Souřadnice N 49° 51.720 E 018° 11.861 

Typ Multi-cache 

Velikost Micro 

Obtíţnost 2 

Terén 3 

Hint U tabule Historie, 

ve starém pařezu je. 

Varování Pozor na klíšťata, moţnost nalezení zvířete v pařezu. 

Úkoly 1) Rybník Štěpán je nejníţe poloţeným rybníkem před soutokem jakých 

řek? 2) Jaký měl další účel Štěpán kromě chovu ryb? 3) Kdy byly 

povodně, které váţně změnily vegetaci? 4) Kdy se sloučil Martinov          

s Ostravou? 5) Podle čeho si myslíte, ţe vznikl název Martinov?             

6) Vyjmenujte obrázky, které jste viděli na tabuli. 

7) Pokuste se nakreslit zpaměti, jak vypadá kapr. 

Řešení  1) Před soutokem řeky Opavy a Odry. 2) Poskytoval vláhu pastvinám,   

na kterých se pásl dobytek. 3) V roce 1997. 4) V roce 1960. 5) Název 

vznikl pravděpodobně podle jména Martin. 6) Povodeň v roce 1997, 

Mapu rybníku Štěpán, Martinov-kapličku. 
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Obr. č. 16: Třetí stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán – U tabule historie (autor 2013). 

A) tabule – Historie, B) umístění stage, 
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4.3.4. Čtvrtá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Stage s pořadovým číslem 4 nalezneme u tabule číslo 4 – Fauna – ptáci I. Nachází se    

5 metrŧ od tabule vpravo za mohutným stromem. Je ukrytá v jeho kořenech v mechu           

a přikrytá kŧrou. 

Tabulka č. 12: Čtvrtá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

Čtvrtá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Souřadnice N 49° 51.800 E 018° 11.831  

Typ Multi-cache 

Velikost Micro 

Obtíţnost 2 

Terén 3 

Hint U tabule „Fauna-ptáci I“ 

za stromem co nepokácí. 

U kořenŧ schovaná, 

kouskem kŧry přikrytá. 

Varování Při dešti mech okolo stromu mŧţe klouzat. Pozor na klíšťata. 

Úkoly 1) Podle čeho dostala potápka černokrká svoje jméno? 2) Kolik vidíte       

na tabuli ptákŧ? 3) Je nebo není bukač velký kriticky ohroţený? 

4) Která volavka je v České republice nejmenší? 5) Co předvádějí samci 

motáka pochopa při toku? 6) Ţije rákosník velký v polygamních            

nebo monogamních párech? 7) Rozhlédněte se po okolí, jestli náhodou 

neuvidíte nějakého ptáka a pokuste se ho popsat. 

Řešení 1) Podle bleskového potápění při shánění kořisti. 

2) Na tabuli je 9 ptákŧ. 3) Ano, je kriticky ohroţený. 4) Bukáček malý.      

5) Předvádějí akrobatické kousky – nejrŧznější obrátky a prudké lety 

střemhlav. 6) Ţije většinou v monogamních párech. 
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Obr. č. 17: Čtvrtá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013).                                          

A) informační tabule a strom, kde je uložena další stage, B) uložení stage,       



Radka Salajková: Geocaching v Ostravě a blízkém okolí 

2013  35 

 

4.3.5. Pátá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Ukrývá se u tabule Ekosystémy. Její odlov podle hintu bude opravdu jednoduchý. Nachází 

se u prstu bílé paní, respektive nahé ţeny s liščím ocasem, vpravo od tabule cca 1,5 metru. 

Je přiklopena kamenem.  

Tabulka č. 13: Pátá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

Páta stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Souřadnice N 49° 52.021 E 018° 11.709  

Typ Multi-cache 

Velikost Micro 

Obtíţnost 2 

Terén 3 

Hint U tabule „Ekosystém“ 

bílá paní ukazuje prstem. 

Varování Pozor na cyklisty. 

Úkoly 1) Jak velké je zvláště chráněné území dané lokality? 2) Vyjmenujte     

3 rostliny nacházející se na tabuli. 3) Kolik procent zastupují vysoké 

ostřice a rákosiny? 4) Jaké jsou zde nejčastější druhy baţinných olšin? 

5)Kolik procent zastupují baţinné olšiny? 6) Prstnatec májový získal 

své jméno – a) díky tvaru květŧ a době kdy začíná rŧst b) díky tvaru 

listŧ a měsíci, ve kterém začíná rŧst c) díky tvaru kořenŧ a době jejího 

kvetení. 7) Pokuste se najít uschlý plod kotvice plovoucí a doneste jej 

ke kontrole vyučujícímu. 

Řešení 1) 45,2 hektarŧ. 2) Kotvice plovoucí, prstnatec májový, jasan ztepilý. 

3) Zastupují 40 % plochy rezervace. 4) Jasan ztepilý, vrba popelavá, 

rybíz černý. 5) Zastupují 8%. 6) a) Díky tvaru květŧ a době kdy začíná 

rŧst. 7) Uschlý plod má černou barvu a je pichlavý. 
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Obr. č. 18: Pátá stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

A) Umístění tabule – Ekosystémy B) Tam kde ukazuje Bílé paní prst 
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4.3.6. Finální stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Poslední, šestá stage je u tabule – Flóra. Je umístěna 5,5 metrŧ od tabule napravo 

v největším leţícím stromu. V jeho štěrbině, přikrytá kousky kŧry. Jsou zde všechny 

odpovědi na otázky poloţené ve všech stage. 

Tabulka č. 14: Finální stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

Finální stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán 

Souřadnice 49° 52.000 E 018° 11.653 

Typ Multi-cache 

Velikost Micro 

Obtíţnost 2 

Terén 3 

Hint U tabule „Flóra“, 

hledejte tam tvora. 

Je v leţatém stromu, 

kdo jí našel, mŧţe domŧ. 

Varování Není nutné šlapat na strom. V těsné blízkosti se mŧţou nacházet labutě. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19: Finální stage multikeše – Vodní nádrž Štěpán (autor 2013). 

A) tabule – Flóra, B) umístění finální stage, 
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4.4. Keš 4 – Řeka Opava 

Cesta ke keši 4 – od předchozí keše se zde dostaneme po modře značené turistické 

trase. Cesta ke keši Řeka Opava trvá 10 minut a je vzdálená 561 metrŧ. Náročnost terénu je 

totoţná s předchozí multikeší, tedy snadná.  

Opava se táhne téměř podél celé mnou navrţené trasy. Je levostranný přítok řeky Odry. 

Protéká v okresech Bruntál, Opava, Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. Jejím 

největším městem je právě Ostrava (Mackovčin et al. 2004). Z úzkých meandrŧ přechází 

do rovného koryta, se spoustou malých přírodních peřejí. Po obou březích jsou vystavěny 

chaty (Vodaostrava.cz 2006). 

Nalezneme zde společenstva mokřadních rostlin v břehových porostech. Jsou zde 

rozsáhlé porosty rákosin a vrb - vrba jíva, rákos obecný, orobinec čirolistý. Nacházejí se 

zde společenstva vysokých ostřic a mokřadních luk (Vodaostrava.cz 2006). 

Pro tuto lokalitu je typický výskyt kaprovitých ryb: parma obecná a ostroretka 

stěhovavá, které se vyskytují aţ po ústí Opavy do Odry. Na této řece bylo zjištěno             

16 druhŧ ryb: cejn velký, hrouzek obecný, jalec proudník, jalec tloušť, karas stříbřitý, 

mřenka mramorovaná, lipan podhorní, okoun říční, ostroretka obecná, parma stěhovavá, 

plotice obecná, pstruh obecný, střevle potoční, střevlička východní, štika obecná a úhoř 

říční. Dále se zde vyskytují jedinci chráněných druhŧ ţivočichŧ, kteří jsou velice úzce 

vázání na toto prostředí – ledňáček říční a potápka malá (Vodaostrava.cz 2006). 

Tabulka č. 15: Keš 4 – Řeka Opava (autor 2013). 

Keš 4 – Řeka Opava 

Souřadnice N 49° 51.170 E 018° 11.792 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtíţnost 3 

Terén 2 

Hint Ukrývám se v ohnutém starci a naproti mně je oříznutné torzo jeho 

mohutného kamaráda. 

Varování V blízkosti zahrádkářské kolonie, vysoký počet Mudlŧ. 
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Obr. č. 20: Keš 3 – Řeka Opava (autor 2013). 

A) strom, ve kterém je keš, B) umístění keše, C) keš, D) řeka Opava, 
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4.5. Keš 5 – Lipová alej Ostrava–Martinov 

Cesta ke keši 5 – Délka trasy činí 1 300 metrŧ a zabere 25 minut. Cesta vede přes ulici 

Na Hrázi pořád rovně. Náročnost je malá rovněţ i terén je snadno zdolatelný. 

Tuto keš jsem si vybrala z dŧvodu ukázky člověkem dobře uměle vytvořené lokality, 

stvořené k odpočinku a rekreaci. 

Zde leţící lipová alej byla zaloţena v 70. letech minulého století. Slouţí jako relaxační 

místo pro mnoho obyvatel Martinova. Jsou zde cyklistické a bruslařské stezky. Nachází se 

podél ulice Na Hrázi a U Opavice v Ostravě – Martinově. Lemují ji sklady prodejny 

Hruška, které jsou však skryty za lipovým porostem. 

Latinský název lípy srdčité je Tilia cordata. Co by měl kaţdý obyvatel České republiky 

vědět je, ţe je to náš národní strom. Je to listnatý opadavý strom s vysoko klenutou 

korunou. Kmen je pokryt tenkou tmavou a mělce podélně zvrásněnou kŧrou a dorŧstá 30    

a více metrŧ. Listy jsou nesouměrně srdčité, podle nichţ je odvozené jméno, jsou dlouhé    

a řapíkaté a na spodní straně mají rezavé chomáčky chlupŧ. Kvete od června do července   

a květ má barvu ţlutavě bílou (Staradlová 1996). 

Je to pŧvodní evropský strom. Nalézáme ji prakticky po celém území České republiky. 

Typicky roste ve smíšených lesích od níţin aţ po 900 metrŧ nad mořem. Její monokultury 

jsou většinou uměle vytvořeny člověkem: parky, aleje, stromořadí: lipová alej 

v Ostravě-Martinově. 

Tabulka č. 16: Keš 5 – Lipová alej (autor 2013). 

Keš 5 – Lipová alej 

Souřadnice N 49° 51.066 E 018° 11.473 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtíţnost 1,5 

Terén 1,5 

Hint Jsem jak šiska 

Varování Vysoký počet Mudlŧ. 
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Obr. č. 21 : Keš  4 – Lipová alej (autor 2013). 

A) umístění keše, B) keš, C) lipová alej,  
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4.6. Keš 6 – Nádraží Ostrava-Třebovice 

Cesta ke keši 6 – od keše 5 se zde dostaneme rovně po ulici U Opavice, potom 

zahneme vlevo a pokračujeme po ulici Na Hrázi po 1 200 metrech, tedy po 17 minutách 

bychom měli být na místě. Terén je dostupný téměř pro kaţdého a náročnost je nízká. 

Tato vlaková zastávka vznikla díky Severní dráze císaře Ferdinanda. Zprvu nebylo 

přesně jasné, kudy odbočka do Opavy pojede. Nakonec zvítězila alternativa přes 

Třebovice, jelikoţ vedla přes tehdejší hranici s Pruskem. Celková délka tehdejší trasy byla 

28,118 kilometrŧ. Vznik se datuje k 1.2. 1898. Zajímavostí je, ţe první vlaky byly taţeny 

vţdy dvěmi lokomotivami (Láznička 1985). V dnešních dnech je počet nastupujících                   

a vystupujících velmi nízký, zvláště proto, ţe je v blízkosti mnohem větší nástupiště 

Ostrava-Svinov (Idos.cz 2013). 

Tabulka č. 17: Keš 6 – Nádraží Ostrava-Třebovice (autor 2013). 

Keš 6 – Nádraží Ostrava-Třebovice 

Souřadnice N 49° 50.472 E 018° 11.775 

Typ Mystery 

Velikost Small 

Obtíţnost 2,5 

Terén 3 

Hint Kam pak jede Mr. Braill? 

Varování Vysoký počet Mudlŧ. Pro nalezení kaše není nutné přecházet koleje. 

Je nutné vyluštit souřadnice podle rovnice N 49° 50. ABC E 018°11. DEF. Přičemţ 

ABCDEF jsou napsaný Braillovým písmem na předním skle vlaku. 

 
 

 

 

 

Obr. č. 22: Nápověda ke Mystery keši – Nádraží Ostrava-Třebovice (Barseg 2010, upraveno). 

A) originální velikost obrázku, B) zvětšení obrázku s Braillovým písmem, 



Radka Salajková: Geocaching v Ostravě a blízkém okolí 

2013  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23: Keš 6 – Nádraží Ostrava-Třebovice (autor 2013). 

A) nádraží Ostrava-Třebovice, B) uložení keše a keš, 
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4.7. Keš 7 – Přírodní památka Turkov 

Cesta ke keši 7 -  celkově trvá cesta od keše číslo šest 1 900 metrŧ a celkový čas je 30 

minut. Vydáme se rovně po ulici U Opavice po 504 mertech odbočíme vpravo a 

pokračujeme     po ulici Na Heleně, jdeme 345 metrŧ a přejdeme na cyklostezku a po 1 000 

metrech jsme v cíli. Terén cesty je dostupný pro všechny věkové kategorie a také             

pro kočárky. Náročnost je tedy velice nízká.  

Dŧvodem vyhlášení přírodní památky Turkov je zachování velmi ceněného území, 

které se nachází v bezprostřední blízkosti městské zástavby, také uchránění                    

před negativními vlivy – černé skládky, sešlap, poškození vegetačního krytu cyklisty          

a podobně. V Ostravě je to poslední zachovalý fragment luţního lesa u řeky Opavy.           

Na malé ploše se zde nachází mnoho vzácných a ojedinělých druhŧ: krahujec obecný, 

lejsek šedý, páchník hnědý nebo ţluva hajní a další. Pro svou značnou biologickou 

hodnotu je území PP začleněno do Územního systému ekologické stability (ÚSES) města 

Ostravy (turkov.cz 2011). V přehledu vodních a mokřadních lokalit České republiky    

podle kritérií mezinárodní úmluvy o mokřadech - Ramsarské úmluvy, je Přírodní památka 

Turkov uveden v kategorii - Lokální mokřady (Weissmannová et al. 2004). 

Výměra je 20,12 hektarŧ z toho ochranné pásmo činní 14,02 hektarŧ. Turkov se nachází 

v nadmořské výšce 213 – 215 m (Weissmannová et al. 2004). 

Přírodní památka Turkov byla vyhlášena roku 1993. V historii byl součástí nedalekého 

Třebovického panství. V západní části PR Turkov jsou do dnes zřetelně viditelné malé 

rybniční soustavy s výsadbou dubŧ, které jsou místy staré aţ 200 let. Tato rybniční 

soustava je jiţ však dlouhou radu let nefunkční. Po zanechání rybářství se o rybníky nikdo 

nestaral, to mělo za dŧsledek, ţe jejich dna postupně zarŧstala a vyvinul se zde druhově 

pestrý luţní les (Turkov.cz 2009). 

Roku 1997 stejně jako u PR Rybník Štěpán nastaly změny z dŧvodŧ povodní                 

a rozsáhlého rozvodnění řeky Opavy. Získal charakter bezodtokové kotliny a díky 

kyslíkovému deficitu uhynula velká část porostŧ PP Turkov (Weissmannová et al. 2004). 

Nacházejí se zde regionálně ohroţené druhy – ţluťucha lesklá, kosatec ţlutý, jilm 

habrolistý a piţmovka morušnatá. Turkov je také znám jako bohatá mykologická lokalita. 
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Entomologické prŧzkumy zde poukázaly na vysoký výskyt broukŧ silně ohroţených:   

zdobence zelenavého a zdobence.    

Tabulka č. 18: Keš 7  – Přírodní památka Turkov (autor 2013). 

Keš 7 – Přírodní památka Turkov 

Souřadnice N 49° 50.499 E 018° 10.999 

Typ Mystery 

Velikost Regular 

Obtíţnost 3 

Terén 2 

Hint www.mapy.cz 

Varování Nevstupujte mimo stezky. Zvýšeny počet Mudlŧ, klíšťata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24: Keš 7 – Přírodní památka Turkov (autor 2012, 2013). 

A) umístění keše B) keš, C) Turkov,  
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Je nutné rozluštit místa, které autor doplnil fotografiemi a malou nápovědou. Pro mě 

osobně bylo toto luštění velice sloţité a zabralo mi to mnoho času. Rovnice pro řešení 

N: ABCD E: EFG. 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. č. 25: Nápověda ke keši 7 – Přírodní památka Turkov (munu & family 2008, upraveno).  

A) Nejsevernější hlavní tisícovka Hrubého Jeseníku. B) Tato obec se může pochlubit nejvýše položenou 

rychlíkovou stanicí v republice - ve výši 760 metrů nad mořem. C) Odtud je neopakovatelný rozhled             

na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníky až po Západní a Vysoké Tatry. D) Štola je jedním z mnoha důlních děl 

významné části zlatonosného revíru - Kocourském žilném pásmu. Od zjištěného čísla odečti dosud zjištěný 

počet druhu savců vyskytujících se v Turkově. E) Její silueta s televizním vysílačem tvoří za dobrého počasí 

charakteristickou siluetu našich nejvyšších hor. F) Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex 

měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy. G) Čedičová kupa – pozůstatek 

třetihorního vulkánu – dnes již značně snížena zvětráváním. Od zjištěného čísla odečti počet druhu cévnatých 

rostlin rostoucích v Turkově. 
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4.8. Keš 8 – Porubská rokle 

Cesta ke keši 8 – od předposlední keše k poslední nám trasa zabere 10 minut a je 

dlouhá 567 metrŧ. Vydáme se rovně po ulici Jasmínové po 81 metrech zabočíme vlevo     

na ulici Jiřinková a pokračujeme 17 metrŧ, po té mírně vlevo po  Heyrovského, po silnici 

III. Třídy Martinovská a dále na cyklostezku a jsme v cíli. 

Je to jedna z nevyřešených záhad Ostravy-Poruby. Tato lokalita má tvar písmene Y, 

bohuţel ale její vznik není nikde zaznamenán. Rokle se táhne od základní školy Jana 

Šoupala aţ k ulici Martinovská. Většina dětí z blízkého okolí a školy si zde chodí hrát.  

Jako po celé Porubě se zde nachází smíšený les, který rokli lemuje. Nalezneme zde: 

buk lesní, dub lesní, jinan dvoulaločný, jílovec maďal, lípu velkolistou nebo také smrk 

ztepilý. Nalezneme zde typické druhy zvířectva, které dokáţí přeţít ve městě, například: 

kos černý, straka obecná, potkan obecný, masařka obecná a jiné (Ostrava.cz 2012).

Tabulka č. 19: Keš 8 – Porubská rokle (autor 2013).  

Keš 8 – Porubská rokle 

Souřadnice N 49° 50.622 E 018° 10.746 

Typ Tradiční 

Velikost Small 

Obtíţnost 2 

Terén 2,5 

Hint Velký mezi malými 

Varování Po celý rok mnoho Mudlŧ. V zimě a dešti to klouţe. 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 26: Keš 8 – Porubská rokle (autor 2013). 

A) keš, B) rokle, 
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5. ZÁVĚR 

Zpracováním této práce jsem se poučila o něco víc o hře Geocaching. Rozšířila jsem 

nejen teoretické, ale i praktické znalosti. Zkusila si zaloţit svou vlastní keš a multikeš. 

Dále jsem rozluštila mystery-keše, které jsou součástí mnou navrhované trasy. Poznala 

jsem místa, která jsem doposud neměla moţnost v Ostravě navštívit. A díky zaloţení kešek 

se zde také budu vracet.  

První část zahrnuje přírodní poměry Ostravy a blízkého okolí, dále jsem popsala, co to 

vlastně geocaching je, definovala jsem co to je cache, jednotlivé druhy a typy keší, jejich 

velikost, obtíţnosti a terén. Jelikoţ se Geocaching hraje pomocí GPS, stručně jsem popsala 

druhy těchto přístrojŧ.  

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření vlastní trasy a zaloţení keší v Ostravě         

a blízkém okolí, která má být zaměřena pro studenty středních škol. V kapitole, která  toto 

zahrnuje,  popisuji detailně jednotlivé keše, dále jsem vypracovala mapu s označením keší 

a časový harmonogram.    

Tato práce má pomoci při zvýšení povědomí o Ostravě, která je celorepublikově známá 

především jako prŧmyslové město, zaměřené především na těţbu uhlí. Ta však nabízí          

i mnohé  přírodní zajímavosti, přes které také moje navrţená trasa vede – PP Turkov a PR 

Rybník Štěpán.   

Díky této práci jsem si uvědomila, jak je sloţité správně keš zaloţit, ale hlavně 

vymyslet místo aby bylo zajímavé pro kešery.  

Geocachingu se věnuji jiţ několik let společně s mým otcem, proto byl pro mě výběr 

tématu bakalářské práce jasný výběr. Vţdy, kdyţ je volný víkend a slušné počasí vyráţím 

do přírody s předem připravenou trasou na lov keší.  

Geocaching bych doporučila všem, co si rádi hrají. Také ho mohou provozovat ti,        

co nemají rádi bezcílné procházky přírodou. Je to zábava určená pro téměř kaţdou 

věkovou kategorii. Při hledání odpovědí na mystery-keše také kešer zapojí své znalosti. 

Celkově je tato hra zaměřená na hledání zajímavých přírodních i kulturních lokalit.  
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Tabulka č. 20: Stav nalezených keší ke dni 28. 4.2013 (autor 2013). 

Keš 
Typ 

keše 

Kým 

založeno 

Datum 

publikace 
Nalezeno Nenalezeno Celkem 

Vyhlídka  

na Ostravu-

Martinov 

Tradiční 
Shrek.0007  

Kecup.0007 
13.9.2009 548 0 548 

Přírodní 

rezervace 

Štěpán 

Multi Berseg 10.4.2008 339 9 408 

Vodní nádrţ 

Štěpán 
Mystery autor 19.3.2013 25 0 25 

Řeka Opava Tradiční autor 27.4.2013 9 0 9 

Lipová alej Tradiční Stelucz 31.12. 2012 148 0 148 

Nádraţí 

Ostrava-

Třebovice 

Mystery Berseg 22.8.2010 287 2 289 

Přírodní 

památka 

Turkov 

Mystery 
Munu & 

family 
24.4.2008 222 4 226 

Porubská 

rokle 
Tradiční Black.susi 10.7.2010 664 22 686 
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