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Anotace 

V této předložené práci je vypracována naučná trasa po keších v Havířově a jeho 

okolí. V první části práce je uvedena charakteristika, historie a geologie města spolu 

s pravidly a vysvětlením celého principu hry Geocaching, také je popsána metodika práce. 

Ve druhé části jsou vypracovány naučné trasy, popsány uvedené keše a také představení 

základní školy, která trasu bude procházet.  

Práce je postavená nejen na seznámení veřejnosti s Geocachingem, ale také na 

zvýšení cestovního ruchu doplněním o naučné trasy.  

 Klíčová slova: geocaching, GPS souřadnice, naučná trasa, cache, příroda, historie 

 

 

Summary 

This submitted thesis proposes a nature trail after caches in the Down of Havířov 

and its where abouts. In the first part of the paper, characteristics, history and geology of 

the town are presented along with the rules and explanation of the game Geocaching, used 

methods are also described. In the second part, the planned nature trails are shown, 

mentioned caches are described and thee lementary school which will be going thorugh the 

nature trailis presented. 

This works not only bulit up on publicizing geocaching, but also increasing turism 

with adding nature trails. 

 Keywords: geocaching, GPS coordinates, nature trail, cache, nature, history
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1 ÚVOD 

Téma této bakalářské práce, které jsem si vybrala, se týká hry Geocaching. 

Hlavním cílem mé práce je návrh tří turistických tras (příroda, historie a 

zajímavosti) v Havířově a blízkém okolí. Kolem těchto tras je umístěno několik pokladů 

– keší, které mají za úkol přilákat turisty k zajímavým místům či památkám. Cílovou 

skupinou jsou zejména rodiny s dětmi, turisté a také studenti – všichni kdo rádi objevují 

něco nového a dovídají se informace o svém okolí zajímavou formou - hrou. 

Geochaching je pro mě již několik let velkým koníčkem a to byl také důvod, proč 

jsem si toto téma vybrala. Na svém kontě mám již přes 130 keší po celé České republice, 

ale také v zahraničí, jako je Slovensko, Turecko nebo Egypt.  

Turistické trasy, které jsem navrhla, obsahují v trase „Příroda“ 5 keší, v trase 

„Historie“ 7 keší a v trase „Zajímavosti“ 4 keše – dohromady tedy 16 keší, včetně 

mých dvou založených keší. Město Havířov má cca 80 založených keší na turisticky 

navštěvovaných místech, ale zakladatelům jich pár uniklo a díky tomu, je v této práci 

mohu představit. Spojením této hry a turismu jako takového, zajistíme zajímavou a hravou 

formu předání informací všem věkovým skupinám, díky naučné trase, která je obohacená o 

doplňující otázky a kvízy, které postupně provedou historickými a přírodními 

zajímavostmi města Havířova. Tento druh aktivity lze brát jako přínos městu v turismu.  

Tuto práci bych chtěla využít také jako zábavnou výukovou trasu pro zdejší 

Základní školu žákovská Havířov. Sloužila by žákům této škole jako prostředek, díky 

kterému poznají historii města zblízka, jeho přírodní poměry a také se dostanou na místa, 

která jsou již dnes možná zapomenutá. Práce slouží nejen pro žáky, ale také i pro turisty, 

kteří se v této hře aktivně účastní – v mých keších bude umístěn kvíz, který si mohou vzít a 

následně projít všechny body či trasy.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, kde uvádím lokalizaci města, 

jeho historii, geologii a stručným popisem hry geocaching. V praktické části se zabývám 

již výše zmíněnými trasami. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Zájmovou oblastí zpracovávanou v této bakalářské práci je město Havířov, které se 

dělí na části Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Šumbark, Bludovice, Podlesí, Životice, Dolní 

Datyně a Havířov – město (Obrázek 1). Dříve zde patřila i Horní Suchá, ta však dnes tvoří 

správní obvod města Havířov. Do jeho blízkého okolí patří také obce Šenov a Těrlicko, 

jimiž trasy rovněž procházejí. (Město Havířov, 2015) 

2.1 Lokalizace 

Město Havířov se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná, zhruba 20 

km od Ostravy. Jeho hranice jsou dány ze severu městy jako je Petřvald, Orlová a Karviná, 

hranice z východu jsou dány katastry obcí Horní Suchá a Albrechtice, pokračuje jižní částí 

hranice, kde se nachází Těrlicko a Horní Bludovice a nakonec na západní hranici se 

nachází Šenov, který je příměstskou částí Havířova. (Město Havířov, 2015) 

Nejvyšším bodem Havířova je Bludovický kopec (347 m. n. m.), který je mezníkem 

příměstské části Těrlicko. Rozloha území města činí přes 3 207,3 ha, a poloha jeho centra 

daná GPS souřadnicemi (Global Positionig systém – Globální polohovací systém) je 

49°N47´, 18°E26´. 

 

Obrázek 1 - Mapa s vymezením zájmové oblasti v rámci Moravskoslezského kraje (upraveno - 

Moravskoslezský kraj, 2015; Zelení Havířov, 2016) 

1 – Česká republika s vyznačením Moravskoslezského kraje; 2 – Městské části města; 3 – Umístění města na mapě 
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Počet obyvatel k 1. 1. 2016 činí 75 373, což v dlouhodobém měřítku ukazuje na 

pokles obyvatel, kdy oproti roku 2005 bylo zde o více než 10 000 obyvatel více. Důvody 

mohou být například migrace obyvatel do jiných měst či krajů. (Město Havířov, 2015) 

2.2 Historie města 

Historie města sahá až do první poloviny 14. století, kdy došlo k realizaci staveb 

v obcích jako Bludovice, které lze zařadit do roku 1335, kdy doklad o její existenci, je 

z místní fary - byly dány tři groše (škoty). Dále Šenov, který je v okolí města, také dříve 

nazývaný Šonov a v soupisu sypaných desátků určených pro biskupa vratislavského 

Jindřicha je mezi jeho první majitele vepsán Šašek ze Šenova z roku 1388. Ve stejném 

soupisu se nalézá také Horní Suchá, ke které patří i Dolní Suchá a obě náležely zřejmě do 

správy knížat z Těšína. A na závěr, v roce 1438 zmíněn Šumbark, postupně také Životice, 

které náleží Tobiáši z Moravičína. (Vaňek et al., 2003) 

V průběhu let zde vznikl nespočet památek dnes už i bohužel zaniklých. Výjimkou 

je pár děl, jako Zámek na Šumbarku, jehož historie sahá až do 15. století s odkazem na 

fungující tvrz. Později, v 18. století, byl na stejném místě vybudován barokní zámek 

(Obrázek 2), společně se zahradou. Na empirický zámek byl předělán po požáru v roce 

1823 a v dalších letech už nefungoval jako panské sídlo a postupně začal značně chátrat. 

Díky městu v roce 1997 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době nabízí služby 

jako luxusní ubytování, restaurace i obřadní síň. (Město Havířov, 2015) 

 

Obrázek 2 - Šumbarský zámeček (Lenoch, 2002; Kurková, 2016) 
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Důležitou památkou je Kostel sv. Anny. Tento empirický kostel zde vznikl v 19. 

století. Ke kostelu patří také Památník obětem z Těšínska. Neméně důležitou památkou 

je Kotulova dřevěnka a je jedinečná tím, že patří mezi nejstarší lidové stavby na 

Těšínsku. (viz kapitola 5; Město Havířov, 2015) 

Ve 40. letech minulého století, si zřejmě nikdo neuměl představit, že na území 

dnešního Havířova vznikne zanedlouho nové město. Mírně zvlněná krajina tohoto regionu 

žila stylem, který byl v mnoha případech odlišný a to hlavně s okolními průmyslovými 

městy a hornickými osadami. (Benatzky, 1995) 

 

Výstavba  

Obrovský rozvoj hornictví, energetiky a těžkého strojírenství mezi lety 40. a 50. 

měl za následek mnoha násobné zvýšení výroby a také kapacity produktů. K tomuto kroku 

náležela také výstavba nového bydlení pro zaměstnance těchto příslušných firem, a také 

pro jejich rodiny. Pětiletý plán (1949 – 1953) kladl důraz na zvýšení produkce těžkého 

průmyslu, s následkem zvýšení zaměstnanosti a řešením bytových problémů. (Benatzky, 

1995) 

V roce 1951 skupina Ostravského Stavo  - projektu předložila návrh na přípravu 

územního plánu pro novou Ostravu – tzv. „Postavíme města socializmu“. Do toho plánu 

zapadal nejen současný Havířov, ale také prostor Svinova, Poruby, Šenova i Karviné. 

Výstavba se začala brát jako aktuální od roku 1952, kdy Ministerstvo vnitra zažádalo 

okamžité řešení ohledně výstavby těchto nových měst. Tvůrci projektu vycházeli ze 

sovětských zásad a záběrů IX. Sjezdu architektů SSSR. Tedy základní jednotku města 

mělo tvořit obytný blok, poté čtvrt se zhruba 5 tisíci obyvateli, dále obvod složený z 2 -3 

čtvrtí, okres a následovala oblast s konečnou kapacitou 60 tisíc obyvatel.  V této době již 

v okolí současného Havířova figurovaly obce jako Šenov – Šumbark, které sloužily jako 

pohotovostí sídliště pouze s nejnutnějšími službami. Tato etapa sloužila zhruba pro 2 000 

obyvatel z nejbližších dolů.  

Tyto všechny byty a budovy se v roce 1951 velmi rychle obydlely díky ústřednímu 

topení. Ohledně těchto skromných budov a bytů – jednalo se o první počátky plánu 

pozdější rozsáhlé výstavby. Po první pětiletce (1947 – 1953) toto sídliště velmi rychle 
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vyrostlo na své velikosti a však sloužilo pro bydlení s malými nároky na vybavenost 

služeb. V roce 1953 se otevřela, a však v provizorním stavu, první knihovna města. 

(Špaček, 1974) 

Návrh na vybudování samostatného města podal Krajský výbor (KNV) roku 1955. 

Nejdůležitějším důvodem bylo to, že výše uvedené dvě obce začaly převyšovat svou 

kapacitu tak, že v blízké době mohly tvořit spolu již společnou část. (Špaček, 1974) 

Původní projekt předpokládal necelých 9 000 obyvatel a také návrh budoucího 

města – Bezručov a nebo Fučíkov. Návrhy byly vybírány asi z 2 000 došlých dopisů  

a rozhodovalo se mezi třemi – Šachtín, Havířov a Cingrov. Z veřejné soutěže se vybral 

název Havířov a společně s udělením městských práv byl tomuto městu udělen 4. prosince 

1955 a díky tomuto datu se Havířov stal nejmladším městem, teď již České Republiky. 

(David, 2012) 

„Název nového města má být český, snadno přeložitelný, vyjadřující průmyslový charakter 

prostředí i budovatelské úsilí ostravského lidu, má sestávat pokud možno z jednoho slova.“

       (zadání soutěže) 

Samotné výstavbě města předcházel rozsáhlý geologický výzkum sovětskými 

poradci, kteří se řídili vlastními expertizami. Hlavní slovo v tomto odvětví a také mezi 

architekty měl Vladimír Meduna. Při zvolení místa pro stavbu mělo značnou roli 

geografické prostředí, bylo nahlíženo k předpokladům návrhu rozložení města plošnému 

rozsahu stavby, energetickým a vodním zdrojům a i mimo jiné i dopravní situaci. V roce 

1953 se ustálila velikost města na 80 – 100 tisíc obyvatel, z původních 60 000, kterých 

bylo plánováno pro celé město, dosáhlo ještě předtím, než bylo centrum dostavěno. Začala 

vznikat hlavní třída, která rozděluje stavbu na skoro dvě stejné části. V této době 

infrastruktura nedosahovala žádného luxusu – chyběly chodníky, lidé se probírali blátem a 

ani domovní zdi stále nebyly hotové – přesun z jedné části k druhé byl takřka nemožný. Do 

roku 1955 vznikla ve městě I. etapa, jež se vyznačovala uzavřenými domovními bloky, ze 

kterých následovaly celky. Bohužel, v této době se stále nemohlo mluvit o veřejném 

vybavení a ani o infrastruktuře. (Prokop, 2005) 

Ve fázi II. etapy pokračovala stavba severní části od Hlavní třídy ke Stromovce – 

uspořádání domů již bylo účelné a také prostorově volnější. Následující III. a IV. etapy se 

postupně dostávaly už k samotnému centru města a uspořádaly již dnešní vzhled a jádro 
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města. V tu stejnou dobu také probíhalo dokončení sídliště na Šumbarku a také 

rekonstrukce. Etapa V. – VII. již ukončovaly výstavbu z východní strany k Suché také 

zadní strany Hlavní třídy – tyto etapy již daly tvář obvodu města, které měly navazovat na 

jeho centrum. Roku 1956 bylo otevřeno první kino Radost a také první Základní škola, 

hned o rok později, byly vydány první havířovské noviny „Hlasy Havířova“ a také otevřen 

společenský dům Lučina. (viz kapitola 5; Prokop, 2005) 

V letech 1961 – 1962 se rozhodlo o prodloužení stavby a realizací IX. Etapy na 

území dnešního Podlesí a Bludovického kopce – tato výstavba souvisí i s etapou X. – XIII. 

V této době začala fungovat pravidelná městská hromadná doprava, byly připojeny obce 

Šumbark, Bludovice, Dolní Suchá a Životice. Roku 1969 byla ve městě otevřena 

nemocnice, která je dnes po rozsáhlé rekonstrukci a stejného roku otevřeno i vlakové 

nádraží (Obrázek 3), které dnes je v katastrofickém stavu. (Prokop, 2005) 

Od 80. let začala také výstavba nového areálu „Nový Šumbark“ a to z důvodu 

vyčerpání bytové kapacity v Karviné a také přestěhovat obyvatele z poddolovaného území. 

Dále byly připojeny další části města jako Dolní Datyně, otevření Kulturního domu Leoše 

Janáčka (Tabulka 1). Do historie se také zahrnuje výstava obchodních řetězců, 

rekonstrukce Náměstí republiky (Obrázek 4) a koupaliště v centru města. (Prokop, 2005) 

Celek města charakterizuje výrazný a stavebně kompaktní celek, vhodně 

využívající vyvýšené polohy, které jsou bohužel u šumbarských částí nenaplněny. 

Urbanistické pojetí je velkorysé tím, že bloky domů jsou zařazeny mezi sebe, dosahuje se 

využití obytné plochy i služeb. Infrastruktura města dodává městu přehled a cílenou 

orientaci i propojení. (David, 2012) 

K této složité výstavbě patří Ochranné pásmo obytného souboru z 50. let Sorela, již 

výše zmíněné centrum města, které bylo postaveno v socialistickém realismu - v roce 1992 

bylo vyhlášeno jako ochranné pásmo. Lze zde nalézt části i celky budov od Stromovky až 

po meandry Lučiny. Území zahrnuje také kostel sv. Anny  a končí kinem Centrum na 

konci Hlavní třídy. Budovy jsou zde postaveny v renesančním stylu – římsky, štíty i čučky. 

Tato oblast vyčnívá díky svému nadčasovému řešení, které je mnohem lepší, než 

rozmístění klasických panelových budov, tak jako v ostatních městech. (viz kapitola 5; 

Vlček, 2010) 
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Obrázek 3 - Nádraží Havířov (Havířovský zpravodaj o historii města, 2013; Kurková, 2016) 

 

 

Obrázek 4 - Náměstí republiky Havířov (Havířovský zpravodaj o historii města, 2015; Kurková, 2016) 
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2.3 Současnost města 

Současnost města je odrazem kvality životního prostředí, které je zde na vysoké 

úrovni, samostatné město netrpí až tak výraznými zátěžemi zplodin či prašností. Z důvodu 

poddolování jsou na mnoha místech stále zanechány důkazy důlní činnosti, a však většina 

odvalů či poklesů je v dnešní době již rekultivována. (Vaňek et al., 2003) 

Mezi příklady rekreace ve městě se může uvést Lesopark v jiho-východní části, 

dále velké množství dětských hřišť, motokárové hřiště s pravidly silničního provozu pro 

děti Gregor Racing na Šumbarku, přístupné jsou i haly (Městská sportovní hala, Zimní 

stadion Havířov), tělocvičny, krytý bazén na Šumbarku i letní koupaliště v centru města. 

Městem vede značená turistická stezka (zelená). Dále nádrže Těrlicko i Žermanice jsou 

v letních i zimních měsících vyhledávaný jak kvůli rekreaci i sportu. (Vaňek et al., 2003) 

Mezi kulturní využití můžeme zařadit také městské kulturní středisko, které 

provozuje převážně budovy, kde se pořádají jak společenské události, tak i kurzy. Patří zde 

Kulturní dům Leoše Janáčka, Kulturní dům Petra Bezruče (Obrázek 5), Kino Centrum i 

Letní kino (Tabulka 1). Velmi vyhlášenými akcemi jsou Havířovské slavnosti, které 

fungují již od založení města – v neposledních letech zde hostí mnoho známých osobností 

a díky tomuto, se staly vyhledávanou akcí i pro návštěvníky z okolních zemí. Dále lze 

uvést Havířov v květech, sportovní utkání klubu AZ Havířov či pořádání koncertu přímo 

v centru města. (viz kapitola 5; Vaňek et al., 2003) 

Město je častým hostitelem mnoha soutěží, jako Mistroství Evropy ve floristice 

EUROPA CUP či Mistrovství Evropy ve vzpírání mužů. (Město Havířov, 2015) 

 

Obrázek 5 - Kulturní dům Bezruč (Kurková, 2016) 



Michaela Kurková:   Geocaching v Havířově a okolí 

 

2016  9 

 

Tabulka 1 - Současné vybrané kulturní a sportovní zařízení v Havířově a okolí (Havířov město, 

2015; Mapy.cz, 2016) 

Název Adresa GPS souřadnice Otevírací doba Jiné 

Kulturní dům 

Petra Bezruče 

Hlavní tř. 31a 

Havířov-Město 

N 49° 47. 06802’ E 

18° 25. 46738' 

PO – PÁ  

14 : 00 – 19 : 00 

Kapacita až 700 

míst, restaurace, 

taneční sál 

Kulturní dům 

Leoše Janáčka 

Dlouhá tř. 46 

Havířov-Podlesí 

N 49° 46. 49915', E 

18 °27. 09843' 

PO – PÁ            

14 : 00 – 18 : 00 

Koncerty, filmové 

akademie, učebny  

Kulturní dům 

Radost 

Alšova 11 

Havířov-Město 

N 49° 46. 92000', E 

18° 25. 54467' 

V době konání 

akce 

Vzdělání pro školy 

a mimoškolní akce 

 

Kino centrum 

Náměstí 

Republiky 7 

Havířov-Město 

 

N 49° 46. 71772', E 

18° 25. 90708' 

 

PO – NE 

8 : 00 – 20 : 30 

 

Promítání filmů, 

kavárna 

Letní kino na 

Nábřeží 

Na Nábřeží 

Havířov-Město 

N 49°47.04455', E 

18°25.03045' 

V době konání 

akce 

Promítání pod 

širým nebem, 

občerstvení 

Městská 

knihovna 

Šrámkova 2 

Havířov-Podlesí 

N 49° 46. 30190', E 

18° 27. 36343' 

PO – PÁ 

8 : 00 – 18 : 00 

Dětské, dospělé, 

studijní oddělení 

Krytý bazén 

Šumbark 

Opletalova 8a 

Havířov-Šumbark 

N 49° 47. 64520', E 

18° 24. 75455' 

ÚT, ČT, SO, NE 

– téměř celý den 

Rekreace, výuka 

plavání i pro ZŠ 

 

Víceúčelová 

hala 

 

Těšínská 2 

Havířov-Podlesí 

 

N 49° 46. 19287', E 

18° 26. 73102' 

 

Podle sezóny 

Fitcentrum, 

vzpěračská hala, 

ledová plocha, 

squash, bowling 

Sportovní hala 

Slávia 

Astronautů 2 

Havířov-Město 

N 49°46.99857', E 

18°26.16328' 

PO – NE 

6 : 00 – 22 : 00 

Tělocvičny, krytý 

bazén, solárium, 

fitcentrum 

 

Kuželky Střela 

Studentská 9a 

Havířov-Podlesí 

N 49° 46. 65065', E 

18° 27. 48108' 

PO – NE 

6 : 30 -  5 : 00 

2 bowlingové 

dráhy, občerstvení 
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2.4 Přírodní poměry 

Geologie Havířova a jeho okolí, je dána 2 významnými geologickými jednotkami 

starším Českým masívem vzniklým při variském vrásnění a mladšími Západními Karpaty 

vzniklými při alpinském vrásnění, které jsou navíc zakryty pokryvnými útvary. 

Český masív je směrem do nadloží tvořen brunovistulikem, moravskoslezskou 

paleozoickou pánví vyplněnou bazálními klastiky, karbonátovým vývojem, kulmským 

flyšovým vývojem (neproduktivním karbonem) a hornoslezskou pánví (HP) vyplněnou 

uhlonosnými sedimenty (produktivním karbonem). 

Hornoslezské pánve (Obrázek 6) má trojúhelníkovitý tvar a rozlohu přes 7 000 

km2. Uhlonosná souvrství této pánve jsou zakryta mladšími uloženinami a jsou ověřeny 

pouze díky důlní činnosti či průzkumným pracím. (Machač et al., 2003) 

 

Obrázek 6 - Územní členění hornoslezské pánve (Sivek et al. 2003, upraveno) 

1 – město; 2 – státní hranice; 3 – hranice HP; 4 – hranice částí HP; 5 – pokles; 6 – přesmyk; 7 – osa antiklinály; 8 – osa 

synklinály; ČR – Česká republika; PL – Polská republika 
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Svrchní karbonské sedimenty vznikly z neproduktivního podloží, které je bez 

známek rušení sedimentace – ty dělíme na ostravské a karvinské souvrství (Obrázek 7), do 

kterého patří i město Havířov a jeho blízké okolí. Tyto části se od sebe rozlišují mocností, 

rozsahem a vývojem uhelných slojí. Evidovaný počet uhelných slojí v karvinské části se 

pohybuje okolo 55 slojí. (Sivek et al. 2003, Machač et al., 2003) 

Ostravské souvrství – zde probíhala sedimentace na přímořské plošině – dokladem 

jsou mořské usazeniny, které jsou i dokladem záplavy pevniny. Zde převažují jemnozrnné 

písky, prachovce a jílovce. Mocnost souvrství se zde pohybuje okolo cca 3 000 m. Dělí se 

na čtyři litostratigrafické členy (tabulka 2): petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. 

(Machač et al., 2003) 

Karvinské souvrství – zde se utvářelo až po definitivním ústupu moře k severu. 

Části jsou zde kontinentálního původu a podíl hornin jako pískovec, slepence a jílovec 

klesá či stoupá na různých místech pánve jinak. Mocnost se zde pohybuje okolo 1 000 – 

1 500 m. Dělí na tři litostratigrafické členy (Tabulka 2): sedlové, suššké a doubravské. 

Spodní hranice této jednotky je dána na bázi sloje Prokop, která tvoří hranici mezi 

souvrstvími (ostravským a karvinským), kde se i blízko nachází nejvyšší skupina mořských 

usazenin jako důkaz poslední záplavy v pánvi. (Machač et al., 2003) 

Podloží Havířova tvoří zejména ruly svrchního proterozoika (brunovistulikum), na 

což navazuje lišeňské, mačošské souvrství a neuhlonosná část kyjovické souvrství 

(moravskoslezská paleozoická pánev) a variský vývoj je zakončen uhlonosnou 

sedimentací, kterou tvoří petřkovické souvrství na západě města, společně s následnou 

hrušovskou spodní vrstvou na jihovýchodní části a jako nadložní vrstvu severní částí 

Havířova tvoří jaklovecká vrstva. (Dopita, 1997) 

Petřkovické souvrství – jsou nejstarší litostratigrafickou částí, nazvaná podle obce 

Petřkovice u Ostravy. Vrstvy jsou zde až 700 m silné, směrem ke Karvinské části jejích 

mocnost klesá až na 300 m. Převažují zde horniny jemno – až středně zrnné pískovce a 

nachází se zde nejčastější výskyt vulkanických hornin jako brousky  

a tufity. Hrušovské vrstvy – nesou název podle obec Hrušov v Ostravě. Začínají 

petřkovickými částmi, kde končí vrstvou bezeslojným faunistickým horizontem (časová 

hranice, kde dochází k náhlému nárůstu nebo úbytku formy života) Františky a Enny – 

díky těmto hranicím jsou zde výjimečně mocné vrstvy až přes 1 000 m. Jako u přechozího 
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souvrství, i zde dochází směrem ke Karviné k úbytku mocnosti, až na 200 m. Mezi horniny 

zde patří jílovce, pískovce a prachovce. Jaklovecké vrstvy – název je odvozen od vrchu 

Jaklovec na Slezské Ostravě. Vykazují nejnižší mocnost oproti ostatním uvedeným – až 

400 m. Snížení mocnosti dochází spíše k jižní části. Rovněž se zde vyskytují jak 

prachovce, tak pískovce. (Machač et al., 2003) 

 

Obrázek 7 - Geologická stavba české části hornoslezské pánve (Dopita et al., 1997, upraveno) 
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Tabulka 2 - Litostratigrafická tabulka české a polské části hornoslezské pánve (Sivek et al. 2003) 
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Pokryvné útvary jsou tvořeny zejména glaciální sedimenty (tilly, fluvioglaciální 

sedimenty) z dob elsterského zalednění (Obrázek 8). Ve středním pleistocénu byla oblast 

okresu z většiny několikrát přikryta ledovcem. Pozůstatek štěrků Lučiny v jižní části 

Havířova vznikl po ústupu výše zmíněného ledovce (elsterké zalednění) a však ještě před 

vytvořením Stonavského jezera, které vzniklo mezi dvěma chladnými obdobími 

(interglaciálu) mezi elsterským a sálským zaledněním. (Weissmannová, 2004) 

 

Obrázek 8 - Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a ve Slezsku (Chlupáč et al., 2002) 

1 – státní hranice; 2 – hranice největšího rozsahu saalského zalednění; 3 – souvkové hlíny; 4 – glacilakustrinní jíly a 

varvity; 5 – glacilakustrinní písky; 6 – horniny skalního podkladu. 

 

Geomorfologie tohoto zájmového území můžeme zařadit do části Západní 

Karpaty. Severní větší část se řadí do části Vněkarpatské sníženiny do celku ostravské 

pánve (Obrázek 9). Tyto roviny, které jsou nazývány, jako ploché nížinné pahorkatiny 

řadíme k čtvrtohorním sedimentům. Karvinská plošina se nachází na severovýchodní části 

pánve a niva Olše ji odděluje od Orlovské plošiny na území Petřvaldu, Orlové  

a Karviné. Decentní okraj této plošiny hraničí Havířovská plošina, která se také vytvořila 

ve čtvrtohorních usazeninách Ostravské pánve.  
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Ve střední a jižní části okresu, která náleží do Vnějších Západních Karpat, 

nalezneme pod beskydskou pahorkatinu. Ta se dělí na dva celky Těšínskou pahorkatinu a 

na výběžek sníženiny Třinecké brázdy, nedaleko centra města Havířov a také vodní nádrže 

Těrlicko. Zejména velký rozsah na tomto území náleží antropogenním sedimentům, 

sedimenty navážek a těžebních hald, především v oblastech s důlním průmyslem  

a poddolovanými oblastmi. O připomenutí také stojí nesčetné plochy, které jsou zaplaveny 

komunálními odpady z okolních měst. (Weissmannová, 2004) 

 

Obrázek 9 - Geolorfologické jednotky v zájmové oblasti a okolí (Sedláčková 2012 - upraveno) 

1 – státní hranice; 2 – hranice systémů; 3 – hranice subsystémů, provincií; 4 – hranice subprovincií; 5 – hranice oblastí;      

6 – hranice celků; 7 – kóty vrstevnic; 8 – pomocné vrstevnice; 9 – výškové body s nadmořskou výškou; 10 – nejvyšší a 

významné body geomorfologických jednotek; 11 – vodní toky širší než 50 m; 12 – vodní toky do 50 m šíře;                            

13 – geomorfologické jednotky; 14 – sídla přes 10 000 obyvatel.  

 

Klimatologie města, podle Quitt, E., z roku 1971, patří vymezená oblast do 

mírně teplé oblasti, která je typická poměrně teplým, dlouhým a suchým létem, krátkými 

přechodnými obdobími s mírně teplým podzimem i jarem a také krátkou, velmi suchou 

zimou (se sněhovou pokrývkou pouze v průměru 50 – 60 dní v roce). Průměrná roční 
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teplota vzduchu čítá okolo 7, 5 – 8, 5 °C a průměrný úhrn srážek za jeden rok činí 600 až 

700 mm (Tabulka 3). (Weissmannová, 2004) 

Tabulka 3 - Průměrné roční údaje o podnebí ve městě Havířov (Město Havířov, 2015) 

Průměrná roční teplota vzduchu 8 °  -  9 ° C 

Průměrná teplota vzduchu v červenci 17 ° - 18 ° C 

Počet dní za rok převyšujícíteplotu 15 °C 60 - 80 dní 

Počet letních dnů za rok převyšujícíteplotu 25 °C 40 - 50 dní 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 – 60 dní 

Množství úhrnu srážek za rok 400 – 500 mm  

 

Hydrologie města se zahrnuje do povodí Odry. Havířovem protékají dva vodní 

toky, prvním z nich je řeka Sušanka, která protéká v severovýchodní části města. Tento tok 

má pramen ve dvou různých ramenech, do kterých se spojují dohromady v Suché u 

Havířova. První pramen nalezneme na okraji lesa, v jižní části u osady Pacalůvka, ten 

druhý nalezneme v lese na okraji Havířova v západní části, konkrétně je to u obce Životice. 

Podél tohoto toku je vybudováno několik soustav rybníků, které dříve sloužily jako 

sedimentační nádrže pro uhelné kaly. Řeka je v současné době upravena kolem břehů 

kamenitými částmi bloků. (Město Havířov, 2015) 

Druhým vodním tokem je řeka Lučina, která protéká v jihozápadní částí města  

a pramení na svazích Prašivé (Moravské Beskydy). Tok dále pokračuje městem přes jeho 

centrum a vytváří četné meandry, které jsou spolu s faunou a florou chráněny. Původně 

také patřila k tokům se značně kolísavým odtokem, který se však rapidně zlepšil po 

vybudování Žermanické přehrady, do které se tok vlévá. (Město Havířov, 2015) 

Žermanická přehrada (Tabulka 4) se nachází za centem města u Žermanic na řece 

Lučině. Jako zásobárna průmyslu v Ostravě byla budována od roku 1951 až do roku 1957. 

kvůli nedostatku množství vody v Lučině byl v roce 1959 vybudován převod z řeky 

Morávky a na tento sytém navázala později i nádrž na Morávce. Cílem tohoto díla je 

především zásobení Nové Huti a. s. a Paskova provozní vodou, zlepšení průtoku vody a 

rovněž i výroba elektrické energie. Je velmi oblíbeným rekreačním místem hlavně 
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v letních měsících kvůli sportovním aktivitám a vodním sportům. (Povodí Odry, 2016) 

Těrlická přehrada se rovněž nachází za centrem města, od předchozí nádrže vzdálená asi 

10 km. (viz kapitola 5). 

Tabulka 4 - Základní technické údaje o přehradě Žermanice (Povodí Odry, 2016) 

Povodí nádrže 45,5 km2 

Délka hráze 502 m 

Výška hráze 32 m 

Objem přehrady 25,3 mil. m3 

Zatopená plocha 248 ha 

Odtok vody 1,0 m3/s 

 

Flóra 

Z celkové rozlohy města zabírají lesní plochy zhruba 12% území. Nalezneme zde 

jak listnaté, jehličnaté tak i smíšené lesy – zejména to jsou dubové bučiny z největší části, 

poté pouze okrajově lipová dubohabřina, např. Těrlická přehrada a její okolí, jasanina, 

mokřadní olšina a jilmová doubrava tvoří převážně část u Šumbarku. Netvoří však 

společný areál, ale jsou nerovnoměrně rozloženy v odlišných částech města. Mezi nejvíce 

rozhlehlé oblasti patří – Velký les, Sosnina, Podlesí a Petřvaldský les – většinou jsou tyto 

plochy jehličnaté, a však listnaté plochy nalezneme spíše u vodních a zaplavených částech, 

nebo na svazích a kopcích. (Prokop, 2005) Součástí okolí i města jsou značné louky, které 

jsou kultivovány, např. meandry řeky Lučiny (viz kapitola 5 – keš Meandry řeky Lučiny), 

díle ovocné sady, např. Jabloňové sady u Těrlické přehrady, či zemědělské areály. 

(Weissmannová, 2004) 

 

Fauna 

V okolí Havířova nebo také přímo ve městě nalezneme zástupy živočišné říše, jako 

jsou šidélka znamenaná, vážka, ledňáček říční, čolek obecný, strakapoud velký, ropucha 

zelená, rosnička obecná, skokan hnědý, škeble rybničná, plovatka bahenní či bělásek 

zelený. (viz kapitola 5 – Meandry řeky Lučiny, Volenský rybník, Havířovský prales) 
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3 GEOCACHING 

Geocaching je hra, která získává na popularitě velmi rychle a je založena na 

principu GPS. Díky novým technologiím a snadnějšímu přístupu k internetu získává hra na 

atraktivitě – mohou jí hrát děti, dospělí, studenti, turisti i důchodci – prostě všichni, kteří 

chtějí poznat něco zajímavého a najít tzv. moderní poklad. (Kresta, 2010) 

Název hry tvoří dvě slova – GEO znamená geografii. CACHING – znamená 

průběh při schovávání keší. V současné době k datu 25. 4. 2016 je ukryto v České 

republice skoro 49 000 – toto číslo každým dnem stoupá. (Geocaching, 2015) a já jsem 

k tomuto číslu přispěla 2 kešemi.  

      Princip hry je velmi jednoduchý – pomocí souřadnic GPS zveřejněných na 

oficiálních internetových stránkách hry (www.geocaching.com) je úkolem nalézt 

schovanou krabičku či schránku – cache (počeštěné keš či keška). Do této schránky si hráč 

zaznamená svůj nález – uvede zde datum, čas, kdy krabičku našel a svou přezdívku. Po 

návratu z lovu keší se zaznamenává údaj na internetových stránkách hry. (Hojgr, 2007) 

          Hra má spoustu výhod – každý si může bez problémů vybrat styl hry, která mu 

bude vyhovovat – soutěžit o nejvíce počet keší, nalézat keše v přírodě, městech či na 

vysokých horách či stožárech. Každý si přijde na své. (Kresta, 2010)  

Ve hře vidím velký potenciál v rozvoji učení a výuky zejména dětí, které mohou 

být nenásilnou formou seznámeny s přírodními a kulturními zajímavostmi lokality.  

Nejčastějšími úkryty jsou kořeny či pařezy stromů, dutiny ve stromech, skalách a 

také v jakékoli skryté díře. V částech města však potřebujeme lépe skrýt – v okapech, pod 

lavičkami připevněném na magnetu – důvodem jsou geomuglové (také mudlové - lidé, 

kteří nejsou do těchto pravidel a principu hry informováni). Bohužel, tito lidé mohou ničit 

již založené keše, ničit jejich obsah nebo vykrást krabičku, proto je důležité, aby se kačeři 

chovali velmi nenápadně, a dávali pozor, aby je, někdo při odlovu neznamenal. Název 

Mudlové je inspirován knižní řadou o Harrym Potterovi, kde se tento výraz používá pro 

osoby, které neumí kouzlit. (Hojgr, 2007) 

http://www.geocaching.com/
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3.1      Původ názvu, historie 

Počátky této hry jsou úzce spojeny se dnem 1. května 2000 a také s navigačním 

systémem GPS - ten byl původně přístupný pouze pro armádu USA a její obrané složky. 

Prezident USA Bill Clinton tohoto dne zrušil umělou chybu tzv. Selective Availability, 

která záměrně nezpřesňovala signál GPS. Následkem vypnutí této chyby se zlepšila 

přesnost souřadnic ze stovek metrů na několik málo metrů. (Hojgr, 2007) 

Následující den, 2. května 2000 dostal budoucí zakladatel Geocachingu David 

Ulmer nápad – založit hru na tomto principu a den na to už umístil první keš s drobnostmi 

a sešitkem do lesa v Oregonu (USA). O několik dní později ji už našel první nálezce 

(kačer, geokačer) díky souřadnicím umístěných na diskuzním fóru, kde vyzval ostatní, aby 

ji našli. Tímto krokem vznikla samotná hra, v podobě tak, jako v současnosti. Od tohoto 

dne začaly počty keší růst a v nejbližších dnech se objevila také v Austrálii a různých 

státech USA. (Kresta, 2010) 

Již 8. května vznikla internetová stránka, na které se velkou rychlostí začaly šířit 

nové vzniklé keše a také pravidla hry či diskuzní fóra. O pár měsíců později byla 

zaregistrována již současná webová stránka a do ní přesunuty všechny údaje o keších 

z původního fóra. Původní název hry byl stash, ale 30. května Mattem Stumem byl změněn 

na dnešní název – Geocaching. Mezi prvními kešemi byly ty, které se skrývaly ve 

vojenských bednách na munici. (Hojgr, 2007) 

 

3.2      Princip a cíle hry 

Pravidlo č. 1 – při zakládání keší je třeba dodržovat zákony dané země tzv. 

neukládat keše na soukromý pozemek – toto pouze na povolení majitele, do vojenských 

prostor, z důvodu bezpečnosti také do blízkosti železniční tratě, na hřbitov. Dále je 

zakázáno při odlovu či uložení jakýmkoliv způsobem ničit majetek či přírodu. Nejlépe je 

získat povolení od města či obce, kde má být keš umístěna. Zakladatel keše (owner) má 

povinnost se o tuto keš starat, kontrolovat zapisující deníček (logbook) a její stav. Krabička 

musí být označena štítkem s názvem keše, číslem a případným kontaktem na ownera. Musí 

také obsahovat logbook, tužku a pravidla pro náhodné nálezce. Důležitým prvkem je to, 
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aby keš nebyla v blízkosti jiné keše, a to minimálně 161 metrů. (Geocacher, 2013; 

Geocaching, 2015) 

Pravidlo č. 2 – z obsahu keše je možné si něco odnést, ale pouze v případě výměny 

– něco z obsahu se vezme, ale něco, zpravidla stejné hodnoty, se musí dát na oplátku. 

Přípustné není vkládat věci, které jsou poškozené nebo až moc opotřebované. Dále 

zapalovače, sirky, nože spreje či jídlo (hrozí zničení keše hlodavci a jinými). Nevkládáme 

naprosto neužitečné věci jako kameny, prošlé vstupenky, označené jízdenky nebo 

organické předměty, jako větve, kůra stromů či živočichy. (Geocaching, 2015) 

Pravidlo č. 3 – po odlovu je třeba keš umístit přesně na své původní místo  

a zakrýt stejně, jako když byla nalezena. (Geocaching, 2015) 

Všechny keše má na starost rewier, kteří keš publikují a schvalují.  

 

Terminologie a zkratky ve hře 

Cache je krabička s určitým obsahem a souřadnice jejího umístění jsou v databázi 

na oficiální stránce. Keše jsou běžně uloženy do plastových, odolných krabiček, tak aby 

byly odolné vůči vodě i sněhu. Velikost záleží na představě ownera, ale měla by zde 

vtěsnat tužka, logbook a pravidla pro náhodné nálezce (viz kapitola 3.2.; Kresta, 2010) 

          V mé trase vyčleněnou pro město Havířov a okolí mám uvedené i založené pouze 

tradiční keše – tedy keše, které se vyskytují nejčastěji.  

Keší je spousta druhů – rozdělují se podle typu (Tabulka 5), velikosti (Tabulka 6), 

obtížnosti (Tabulka 7) a trase (Tabulka 8). Tyto údaje jsou umístěny na internetových 

stránkách keše (listing), zde uvádí jak souřadnice, jméno keše, tak i popis místa, kde se 

nachází. Výčet uvedených keší není úplný, ale představuje typy keší, které jsou nejčasnější 

u nás v České Republice. (Hojgr, 2007) 
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Tabulka 5 - Tabulkové zobrazení některých typů keší v ČR (Geocaching, 2015; Geocacher, 2013)) 

Název cache Označení Informace 

        Tradiční cache 

 

K jejímu nalezení stačí znát souřadnice, instrukce o 

přístupnosti terénu a zašifrovaná nápověda. 

Mikro cache  Nenápadné uložení (městské části), dnes se již 

nepoužívá 

Multi - cache 

 

Princip je v počítání souřadnic několika keší čí plnění 

různých úkolů s cílem najít cílovou krabičku. 

 

Virtuální cache 

 

 

Keš není na místě. Na místě, které určují souřadnice, 

je nutné zjistit potřebné informace, např. úkol. Hráč 

poté zasílá např. e – mail autorovi a on ji poté schválí 

jako nalezenou. Dnes se již nezakládá. 

Mysterycache 

 

Zde nejsou dány celé souřadnice, keš se musí získat 

výpočtem a dosazení do nich. 

Tabulka 6 - Příklady velikosti keší (Geocaching, 2015; Geocacher, 2013) 

Označení Název Vhodné umístění Objem Obsah 

 

 

 

Micro 

Všude- nejlépe ve městech 

(pod lavičkami) 

Menší 

než 

100ml 

 

Logbook, tužka 

 

Small Vhodné do puklin stromů, 

skal 

0,3 l – 

0,7 l 

Logbook, tužka, 

menší předměty 

 

Regular Potřebuje již větší prostor 

(pod kameny, pařezy) 

0,7 l – 

3,5 l 

Logbook, tužka, 

střední předměty 

 

 

Large 

Obtížné – většinou hodně 

na očích 

Více než 

3,5 l 

Logbook, tužka, 

větší předměty 
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Tabulka 7 - Příklady obtížnosti keší (Hojgr, 2007) 

Obtížnost Znázornění Informace 

1 
 

Snadné díky popisu či nápovědě 

2 
 

Např. stromy, pařezy v lese 

 

3 

 
Vyžadují domácí přípravu, také ty 

s důmyslným úkrytem 

4 
 

Časové náročné, složité šifry 

5 
 

Nejtěžší Mystery- cache, velká časová 

náročnost 

Tabulka 8 - Příklady terénu keší (Hojgr, 2007) 

Terén Znázornění Informace 

1 
 

Zpevněné cesty, turistické trasy, vhodné pro kočárky i 

vozíčkáře 

2 
 

Nezpevněné cesty, vyšlapané cesty, vhodné i pro děti 

3 
 

Strmý kopec, vegetace, houští, obtížnější pohyb 

4 
 

Pro sportovně zdatné, strmé svahy, horolezecké terény, 

lezení na strom 

5 
 

Pro velmi otrlé, velmi náročný terén za použití 

speciálního vybavení (horolezecké, potápěčské) 

 

Během několika let fungování se zde vytvořily vlastní zkratky a terminologie, která 

je velmi oblíbená mezi hráči, tzv. geo slang. Fungují zde jak anglické originály, které se 

používají nepozměněny a nepřeloženy. Některé anglické výrazy se vyvinuly do české 

podoby, např. cache – keš, užívání obou slov je správné. V následujícím odstavci stručně 

vysvětlím základní používané zkratky či pojmy používané zkratky při této hře. 
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BM – Basic Member - základní, neplacené členství ve hře Geocaching 

Cache, keš, geokeš, keška – schránka či poklad ve hře (viz Terminologie) 

Cacher, geocacher, kačer – hráč hry 

CWG – Czech Wood Geocoin – předmět na výměnu, dřevěná mince 

DNF – Did Not Find – keš nebyla nalezena 

Drive in – keš, ke které se dá pohodlně přijet autem, umístěna kousek od cesty 

FTF – First To Find – první nálezce keše 

GC – Geocoin – trasovatelný předmět, který se přesouvá po keších 

Hint – nápověda, díky které zjistíte polohu keše, uvedena v listingu 

Listing – popis keše na oficiálních stránkách (Geocaching.com) 

Log – zápis o nalezení (do keše, na internet), hráči se tzv. „zalogují“ 

Logbook – návštěvní kniha v keši se záznamy nálezů 

Mudla, mudlové – výraz, používaný pro osoby neznalé hry, vyskytují se v okolí keše, 

nesmí se vzbudit jejich pozornost při odlovu1 

Owner – autor keše 

PM – Premium Member  - placené členství na rok, díky němu jako první uvidí nové 

založené keše, na rozdíl od BM 

Reviewer – dobrovolník, který u nové založených keší sleduje její umístění, stav – vesměs 

soulad s pravidly, v ČR má na starost jeden i více krajů pouze jeden reviewer 

STF – Second To Find – druhý nálezce keše 

TB – Travel Bug – trasovatelný předmět, který se přesouvá po keších, podobné jako GC 

TFTC – Thanks For This Cache – poděkování do logu 

TNLN – Took Nothing, Left Nothnig – neproběhla v keši žádná výměna 

TTF – Third To Find – třetí nálezce keše, (Kresta, 2010) 

                                                 

1Mudl je výraz používaný ságy Harry Potter od J. K. Rowlingové, jako výraz pro osoby, které neumí čarovat, 

tedy neznalé, nechápající. 
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3.3      Pomůcky a technická vybavenost 

Pro tuto hru je k dispozici nepřeberné množství přístrojů GPS od hodinek, PDA, 

mobilních Smart phonů, ručních přijímačů GPS a také i automobilové navigace. Cenová 

kategorie GPS navigací se odvíjí od kvality zaměření, voděodolnosti, funkcí  

a velikosti – cena je v řádech od tisíci korun do několika tisící korun. Přesnost měření 

vyplývá z několika okolností – obloha bez mraků, přístroj není umístěn pod stromy či jinou 

překážkou, ale zejména počet družic, které přístroj sledují, tedy čím více, tím je lepší 

zaměření, zpravidla přístroj sleduje až 5 družic. V takovou chvíli dokáží zaměřit až na 

několik metrů, či decimetrů. (Hojgr, 2007) 

K této hře se nejlépe hodí ruční přijímače a to díky své konstrukci – jsou 

voděodolné, odolávají mechanickému poškození a prachu. Lze také nabíjet přes AA 

baterie. Další možností je také PDA s dokoupenými moduly GPS, bohužel, zde není 

dlouhodobá výdrž baterie a potřebujete k zadávání keší software. Oblíbených jsou v dnešní 

době také Smart phony, některé z nich dokážou zaměřit skoro stejně jako ty ruční 

přijímače. K funkčnosti hry potřebujete aplikaci Geocaching, kterou lze stáhnout za 

poplatek na internetu. (Hojgr, 2007) 

Tabulka 9 - Formát souřadnic GPS (Kurková, 2016) 

49° 45´34.10´´ N, 18°12´22.06´´ E  N49°46.529´, E18°18.360´ 

49. 768750 N, 18. 306845 E  N 49° 45.529  E 18°18.366 

  

Ve hře Geocaching se používá zvýrazněný formát souřadnic. Je tedy na místě, mít 

nastaven přístroj pro tyto souřadnice, ale také dbát na správný formát při zakládání keší. 

Dnes jsou však samozřejmostí programy na převod formátu souřadnic (GPSBabel) nebo 

pomocí webového převodu (http://www.vyletypocesku.cz/gps). (Geocaching, 2015) 

Já osobně jsem používala ruční přijímač, který jsem měla vypůjčený, také Smart 

phone a v neposlední řadě i ke kontrole souřadnice GPS na www.maps.google.com  

 

 

http://www.vyletypocesku.cz/gps
http://www.maps.google.com/
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Zajímavé keše ČR 

Nejen ve světě, ale i u nás nalezneme mnoho netradičních keší, které rozhodně 

dávají ownerovi více práce než by musel mít – to vše na vlastní náklady. Pro hráče je 

nalézt tyto originální keše (Obrázek 10) rozhodně zpestřením odlovu. Keše se umisťují do 

vyřezaných pařezů, do chorošů jako krabička, také vlastní vyřezávané úschovny, pod 

vodou, na hřebenech hor, apod. 

 

Obrázek 10 - Mé zajímavé keše – Elektrárna Dukovany, Hranická propast, Padlým z Těšínska, TB Lysá hora, 

Studánka na osmáku, Mystery keš Kouzelná studánka (Kurková, 2014; 2016) 
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4 METODIKA PRÁCE 

Pro tuto práci jsem si zvolila nenáročné trasy, které mohou sloužit jako naučná trasa 

zábavnou formou pro Základní školu v Havířově. Pro vytvoření a doplnění chybějících 

míst tras bylo potřeba: 

Registrování nového uživatele – tento krok jsem již udělala 31. 8. 2014 na základě 

již předchozích zkušeností s touto hrou se svými přáteli. Po vyplnění všech údajů na 

oficiálních stránkách (www.geocaching.com) jako je jméno  

a příjmení, přezdívka (šamotašim), e – mail a následně vyplnění domovských souřadnic, 

které nabízejí nejblíže umístěné keše u místa bydliště. Poté již můžeme bez problémů 

fungovat jako uživatel geocachingu. Můj typ učtu je základní členství (Basic Membership). 

Registrace zabere zhruba 20 minut.  

Založení nových keší – po důkladném prostudování pravidel a rad pro samotné 

založení, jsem založila dvě tradiční keše umístěné v blízkém okolí řeky Lučiny v Havířově.  

Obě keše jsem zakládala současně v říjnu 2015. Pro větší přesnost jsem keše zaměřovala 

několikrát po sobě a poté průměrovala s online mapami (www.google.maps.cz). Poté jsem 

požádala Magistrát města Havířov o povolení na uložení keší v určených místech (obrázek 

11). Následně po vytyčení místa a dostatečného odstupu mezi ostatními kešemi jsem keš 

zaregistrovala se všemi základními údaji a vepsala do listingu: 

 Název keše – tento údaj se píše bez diakritiky 

 Popis keše – stručný popis místa a také samotné krabičky včetně nápovědy - 

hint 

 Souřadnice – vepisují se vybraná data 

 Číslo keše – údaj, který udává systém až po založení 

 Typ keše – v tomto případě se jedná o výše zmíněnou tradiční keš 

 Atributy – ukazatele (vhodné na procházku se psy, dostupná celoročně, 

drive – in, časová náročnost, v blízkosti MHD, atd.) 

 Náročnost trasy a velikost keše – ( viz kapitola 3.3.)  

 Fotografie 

http://www.geocaching.com/
http://www.google.maps.cz/
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Po vyplnění a odeslání rewierovi spolu s fotografiemi umístění, místa a úkrytu keší, 

byly schváleny a v této době mají na svém kontě již stovky nálezů, díky frekventovanému 

místu umístění.   

 

Obrázek 11 - Povolení k umístění keší ve městě Havířov (Kurková, 2015) 
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5 NÁVRH TRAS V HAVÍŘOVĚ A OKOLÍ 

V rámci této práce jsem navrhla tři trasy (Obrázek 12) – jedna se týká především 

historické části Havířova, druhá se opírá o přírodní poměry a třetí jsou zajímavosti v městě 

samém, ale především v jeho okolí. Na těchto trasách jsem umísila dvě tradiční keše – 

Studánka u Letního kina, která propojuje přírodní a historický ráz a Cyklostezku u řeky 

Lučiny, na níž jsou vzácné meandry jakožto KP.  

Na historické trase je umístěn kvíz pro ZŠ žákovská Havířov – pokud půjdou podél 

stanovených bodů a budou odpovídat na otázky, ve výsledku jim vyjde tajenka, která se 

uvedena pod trasou. 

Všechny uvedené GPS souřadnice, i ty, které jsem uváděla do listingu při zakládání 

keší, jsou v podobě „DD°MM.mmm“. 

 

Obrázek 12 – Lokalizace a vzájemné propojení jednotlivých tras (Kurková, 2016). 
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5.1     Trasa 1 – Příroda 

Tato první trasa (Obrázek 13) začíná výchozím bodem a tím je keš Studánka u 

letního kina. Ta je spojením jak přírodního, tak historického charakteru, pojí studánku i 

letní kino, které je zde již od 60. let. Pokračujeme na keší Cyklostezka u Lučiny, která je 

vzdálená asi cca 400 m, 4 minuty na kole. Po odlovení keše sestoupíme dolů k meandrům, 

které jsou prohlášeny KP a jsou chloubou města. Od této keše pokračujeme 

k Havířovskému pralesu, po hlavní cestě, cca 1 200 m 6 minut na kole. Zde nalezneme 

mokřad a bývalé rybníky, které sloužily pro rybolov. Po odlovu keše pokračujeme po cestě 

na kole asi 20 minut 5 km, přes obec Šenov kolem přilehlých větrných mlýnů. Zde se 

nacházíme u největšího šenovského rybníku s názvem Volenský a hned o 1 km dále je 

rybník Košťálkovický. Kolem rybníků je nespočetná fauna, mnohdy i vzácných rostlin a 

ptáků – více níže, v popiscích keší.  

Trasa nabízí některým obyvatelům zapomenout studánku v Havířově, u které jsem 

založila svou keš, dále poznání meandrů Lučiny, je má druhá keš. Následující tři keše jsou 

od sebe více daleko, ale nabízí poznání přírodních charakterů po okolí či dva větrné mlýny. 

Tuto trasu doporučuji na kole, protože na pěší chůzi je tato trasa až příliš dlouho, z důvodů 

vzdálenějších keší. Trasa trvá cca 30 minut bez odlovu. 

Z této trasy byla vytvořena tajenka RACEK (racek chechtavý – stěhovavý pták, 

který se vrací na Šenovské rybníky). (viz keš Volenský rybník) 
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Obrázek 13 – Trasa 1 (Kurková, 2016). 
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Keš - Studánka u letního kina 

Popis keše – keš je umístěna v blízkosti studánky ukryta pod pařezem v krabičce 

lock- clock s logbookem, tužkou a pár předměty na výměnu. Protáhlo se zde i několik TB – 

trackovatelný předmět. (viz kapitola 4; Tabulka 10; Obrázek 14) 

Tabulka 10 - Základní údaje o cache Studánka u letního kina (Studánka u Letního kina - 

Geocaching 2015) 

Autor šamotašim 

 

Obrázek 14 - Cache Studánka u letního kina 

(Kurková, 2015) 

Obtížnost 2 

Terén 2 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS souřadnice N 49°46.921  E 018° 25.059 

Otázka Jaká ZŠ se stará o studánku? 

Odpověď Gorkého 

Písmeno R - tajenka 

Letní kino – tuto památku jsem si vybrala záměrně a to z toho důvodu, že do mé 

BP se hodí jako spoj tras výše uvedených. Jelikož se v jejím bezprostřední blízkosti 

nachází i stejnojmenná studánka, rozhodla jsem se, že tato památka je pro mne důležitá. 

Toto místo se prolíná jak přírodo tak historickým umístěním. 

Letní kino se dnes využívá pro pořádání kulturních akcí, festivalů, koncertů  

a především jako otevřeno prostranství na projekci filmových snímků s kapacitou až 2 000 

diváků. (Obrázek 15; Město Havířov, 2015) 

Studánka – tato zapomenutá studánka se nachází pod letním kinem  

a v blízkosti meandrující řeky Lučiny. Nachází se v nadmořské výšce 265 m. n. m.  

a funguje jako pramen podzemní vody, který ústí do řeky Lučiny. O tuto studánku pečuje 

ZŠ Gorkého a v roce 2013 se dočkala nové střechy. V dnešní době již terén je prosekáván a 

dochází k zásahům v okolí jako úbytek stromů a křovin. (Obrázek 16; Český 

hydrometeorologický ústav, 2016) 
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Obrázek 15 - Letní kino Havířov (Lenoch, 2002; MKS Havířov, 2016) 

 

Obrázek 16 - Studánka před a po rekonstrukci (Jan Strýček, 2003; Kurková, 2015) 
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Keš - Cyklostezka u Lučiny 

Keš je umístěna nad řekou Lučinou, která meandruje přes Havířov. Je umístěna 

v pařezu v blízkosti zahradní osady a ZŠ Na Nábřeží. GPS souřadnice ZŠ Na Nábřeží: N 

49°46.909 / E 018° 25.269 (Tabulka 11; Obrázek 17, 18; Mapy.cz, 2015 – upraveno). 

Tabulka 11 - Základní údaje o cache Cyklostezka u Lučiny (Cyklostezka u Lučiny - Geocaching 

2015) 

Autor šamotašim 

 

Obrázek 17 - Cache Cyklostezka u Lučiny 

(Kurková, 2015) 

Obtížnost 2 

Terén 2 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS souřadnice N 49°46.849  E 018°25.273 

Otázka Jaká zde roste ohrožená rostlina 

podle červeného seznamu kraje? 

Odpověď Pižmovka mošusová 

Písmeno A - tajenka 

Meandry řeky Lučiny. Tato přírodní památka s přilehlou plochou nivou a částí 

pravobřežní terasy má výměru 40,65 ha. Památkou byly tyto meandry vyhlášeny roku 1991 

městem Havířov. Tento přirozené meandrující tok Lučiny obohacují také lužní a luční 

porosty. V údolních částech toku nalezneme také mokřady, ty jsou buď přirozené, nebo 

uměle vytvořené. Chráněné území čítá délku 2 km, z hlediska geologie, meandry obsahují 

akumulace písčitohlinitých sedimentů a výjimečně i valouny. Nalezneme zde i skalní 

podloží,  a údolních svazích zbytky terasových štěrků a sprašové hlíny, půdním typem je 

zde především jílovitohlinitá textura, ale také výjimečně oblázky  

a již výše zmíněné valouny (až do průměru 15 cm). (Obrázek 19; Weissmannová, 2004) 

       Typickými porosty v této oblasti jsou rozhodně břehové porosty s druhy 

dubohabrových stromů. Na jaře zde často kvetou sasanky pryskyřníkovité, křivatec žlutý, 

zapalice žluťuchovitá a prvosenka vyšší. Podle červeného seznamu severovýchodní 

Moravy a Slezska zde roste ohrožený druh nenápadné rostliny pižmovky mošusové. Tyto 

rostliny se nachází většinou na pravém břehu, na levém břehu jsou rostliny již kulturně 
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přeměny. Mezi faunu vyzvednu vzácné druhy vážek, jako např. šidélko znamenané a 

vážku bělostnou. Mokřady se slouží jako útočiště pro ledňáčka říčního, čolka obecného a 

také strakapouda velkého. V současné době jsou louky pravidelně koseny, tůňky byly 

v roce 1995 vyčištěny a lesní porosty jsou zanechány tak, jak vždy byly. (Město Havířov, 

2015; Weissmannová, 2004) 

 

 

Obrázek 18 - Základní škola Na nábřeží (Havířovský zpravodaj o historii města, 2013; Kurková, 2015) 

 

Obrázek 19 -  Meandry řeky Lučiny, informativní tabule o PP (Kurková, 2016) 
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Keš - Havířovský prales 

Klasická střední lock – clock krabička, umístěna na zemi, pod kůrou velkého, 

mnoho - větvého stromu mezi mokřady, vede zde pohodlná vyšlapaná cesta lesem, kolem 

ústí Sušanky a Lučiny (Tabulka 12; Obrázek 20) 

Tabulka 12 - Základní údaje o cache Havířovský prales (Havířovský prales - Geocaching, 2016) 

Autor algar 

 

Obrázek 20 - Umístění cache Havířovský 

prales (Kurková, 2016) 

Obtížnost 2 

Terén 3 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS souřadnice N 49°47.147  E 018°24.439 

Otázka Který významný živočich se zde 

nachází? 

Odpověď Čolek obecný 

Písmeno C - tajenka 

Mokřady u rondelu. Tyto vodní nádrže a také přilehlý mokřad nalezneme mezi 

řekou Lučinou a hlavní tepnou mezi Ostravou a Havířovem. Mokřad u Rondelu byl 

prohlášen jako PP v roce 2013 a také zařazen mezi významné lokality Natura 2000. 

V současné době se jedná o bývalou soustavu rybníků přímo v nivě řeky. V okolí se 

nachází antropogenně vytvořené okolí s lepší přístupností terénu, ve které jsou i vzácné 

rostliny z bývalých rybníků. Nalezneme zde chráněné živočichy jako čolka velkého, čolka 

obecného, ropuchy zelené, rosničky obecné, skokana hnědého. Chráněná oblast zaujímá 

velikost asi 14 ha. (Bečák, 2014; Haviřovský prales - Geocaching, 2016) 

Mokřady, ve kterých žijí živočichové, mají rovné dno, problém nastává až tehdy, 

kdy zemi sužuje extrémní sucho – voda se ztratí a není zde žádné místo, kde by se mohla 

ustálit, živočichové se nemohou nadále vyvíjet a z toho důvodu zanikají. Sucho bylo velmi 

četné v roce 2015 a z toho důvodu v říjnu téhož roku projel těmito mokřady tank T – 55 

z roku 1970, který má najeto cca 20km, kterého dovedli ze skladu zástupci Klubu vojenské 

historie Vratimov. (Obrázek 21; Bečák, 2014) 
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Tato neobvyklá těžká technika, je do tohoto terénu ideální, navíc je schopná 

rozdělit dno, aby zde vzniklo mnoho míst i kolejí, kde bude mít své místo jak voda, tak 

také obojživelníci a další živočichové, kteří zde žijí. Bylo potřeba zde obnovit zbrzděný 

vývoj vegetace a navrátit místo její vlhkost. Tuto operaci si objednala na zakázku radnice 

města Havířov, po pár hodinách úspěšného obnovování mokřad, tank zde zapadl, a nešel 

vyprostit vlastními silami. Proto na toto místo byli přivolání hasiči s těžkou technikou, a 

tank poté vyprostili a odvezli zpět na své místo. (BEZK, 2015) 

 

Obrázek 21 - Ústí Lučiny a Sušanky, PP Mokřady u rondelu (Kurková, 2016) 
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Keš - Volenský rybník 

Cache je klasická lock – clock, umístěna asi 70 m od hlavní cesty pod pařezem asi 

2 m od rybníku, v ní se nachází i TB a GC. (Tabulka 13; Obrázek 22) 

Tabulka 13 - Základní údaje o cache Volenský rybník (Volenský rybník - Geocaching, 2015; 

Kurková, 2016) 

Autor RAKI BALBOA 

 

Obrázek 22 - Cache u Volenského rybníku 

(Kurková, 2016) 

Obtížnost 1,5 

Terén 1,5 

Typ a velikost Tradiční keš, střední 

GPS souřadnice N 49° 46.837  E 018°22.096 

Otázka Tento rybník má dva přítoky – 

Dolní Datyňku a … ? 

Odpověď Frýdecký potok 

Písmeno E - tajenka 

Volenský rybník. Tento rybník byl zakládán u řeky Lučiny, také jejich přítocích 

jako hospodářsky důležitý prvek v obci, s ohledem využitelnosti rybolovu. Dnes je ještě 

stále hospodářsky využívám, slouží k rekreaci a také k rybolovu. Rybník prošel v roce 

2004 rozsáhlou zemní úpravou – bylo provedeno odbahnění, břehy rybníka byly prosekány 

a byly vykáceny staré, nemocné stromy či příliš nakloněné nad hladinou. Na jeho dno 

stroje nahrnovaly zeminu do valů na také zejména na ostrov, který se zde nacházel už dříve 

a stal se hnízdištěm racků chechtavých. Po jeho napuštění v roce 2005, i přes 

nedokončenou stavební úpravu, tento krok přispěl ke zlepšení života ptáků i jiných 

živočichů. Okolo tohoto rybníku nalezneme tedy cenné rostliny jako jasan ztepilý, třešeň 

ptačí, jilm habrolistý či orobinec širokolistý, vrba bílá, olše lepkavá či kopřiva dvoudomá. 

Z živočišné říše zde najdeme škebli rybničnou, kapra obecného, plovatku bahenní či 

běláska zeleného. Rybník se nachází v nadmořské výšce 235 m. n. m. a jeho přítoky jsou 

Dolní Datyňka a také Frýdecký potok. Tento kolosální rybník byl založen cca před 200 – 

300 lety. (Obrázek 23; Volenský rybník - Geocaching, 2016; Turistika, 2016) 

 



Michaela Kurková:   Geocaching v Havířově a okolí 

 

2016  38 

 

 

Obrázek 23 - Fotografie Volenského rybníku s důkazem výskytu bobrů (Kurková, 2016) 

 

Keš - Koštálovský rybník 

Cache je klasická lock – clock, nachází se v dutém stromě v puklině těsně u okraje 

rybníka, v cache e několik předmětů na výměnu. (Tabulka 14; Obrázek 24) 

Tabulka 14 - Základní údaje cache Košťálovský rybník (Košťálovský rybník - Geocaching, 2015; 

Kurková, 2016) 

Autor RenierX 

 

Obrázek 24 – Cache Košťálovský rybník 

(Kurková, 2016) 

Obtížnost 1,5 

Terén 3,5 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS souřadnice N 49° 46.961  E 018°21.367 

Otázka Která je nejvíce lovená ryba 

rybáři z MS ČRS Šenov? 

Odpověď Kapr 

Písmeno K - tajenka 
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Jeden ze Šenovských rybníků nacházející se kousek od vlakové stanice „Šenov“ je 

druhým největším rybníkem v okolí. Protéká jím řeka Horní Datyňka, která teče kousek od 

řeky Lučiny. (Obrázek 25; Koštálovský rybník – Geocaching, 2016) 

Rybník slouží zejména k rybolovu a procházkám. Na březích rybníku se nachází 

rostlina -  plavím štítnatý, která je kriticky ohrožena na území Šenova. Rádi se sem vrací 

také značné množství racků, labutě velké, potápka roháč, volavka popelavá, slípka 

zelenonohá, líska černá či kachna divoká. Nalezneme tady i stopy bobra evropského. 

Na tomto rybníku, i výše zmíněném Volenském, se konají události Českého 

rybářského svazu Šenov. Mnoho dětí ze Šenova se přihlašuje do kroužku Mladý rybář, 

naučí se chytat a udit místo toho, aby neměly žádný koníček. Každý, kdo má zde trvalý 

pobyt, si může zažádat o povolenku a lístek, který je potřebný k rybolovu. Současně se zde 

provádí testy účastníků jako určování živočichů a rostlin, ryb, lov ryb udicí na plavanou 

nebo pětiboj rybolovné techniky. Provádí zde také rybářské tábory, kde se děti naučí už 

opravdu všechno o rybolovu a rybách. Současný stav tohoto místního rybářského stavu je 

cca 400 dospělých a 40 dětí. Rybáři rádi loví také na jiných místech, jako je Žermanická 

přehrada (viz kapitola 2.2) a Těrlická přehrada (viz kapitola 5) a nejvíce lovenou rybou byl 

kapr (cca 1  500 ks v roce 2012), poté cejn (cca 400 ks v roce 2012) a třetí candát (cca 100 

ks v roce 2012). Navíc se tento svaz zavázal k udržování revírů v okolí a také chovné 

pstruhové potoky v povodí Lučiny. (Šenovský rybář, 2015) 

 

Obrázek 25 - Strom shozen bobry, Košťálovský rybník (Kurková, 2016) 
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5.2     Trasa 2 – Historie Havířova 

Tato trasa navazuje na historii Havířova a opět začínáme u Studánky u Letního 

kina – zde stále ještě funguje výše uvedené kino z 60. let. (Obrázek 26) Tuto keš již 

nebudu uvádět, nalezneme ji v Trase příroda výše. Pokračujeme pešky po hlavní cestě 

kolem Letního kina až ke kostelu Sv. Anny, kde se nachází druhá keš této trasy – 

Památník padlým z Těšínska. Tato keš je vzdálena od základny cca 900 m a cesta pěší 

chůzí trvá asi 15 minut. Následuje keš Základní kámen – tato keš je vzdálená cca 700 m a 

cesta pěší chůzí trvá asi 10 minut. Na tuto keš můžeme také pohodlně dojet MHD ze 

zastávky „Na podloubí“ na zastávku „Město, Radnice“ – cesta trvá asi 2 minuty a jízdné na 

celé město stojí 12,- Kč, jet můžeme kteroukoliv linkou. Po vyzvednutí keše pokračujeme 

na keš Sorela, která je vzdálená cca 500 m, a pěší chůzí zde budeme asi za 8 minut. Další 

zastávkou je Brána s kyvadlem a pramenem, která se nachází od Sorely cca 700 m a pěší 

chůzi to je asi 8 minut. Zde můžeme projít celé Náměstí republiky, zajít si několika 

kaváren, projít se po obchodech, nebo zamířit do dětského parku, který je hned po cestě 

pod kyvadlem. Od kyvadla pokračujeme centrálním parkem, kde se nachází keš Bílý dům, 

před kterou si můžeme vyzkoušet také labyrint na uvolnění těla a mysli. Cesta od kyvadla 

k domu je vzdálená cca 1 km a pěší chůzí to trvá asi 15 minut. Po vyzvednutí keše 

pokračujeme k poslední zastávce, Kotulova dřevěnka. Cesta sem trvá cca 20 minut pěší 

chůzí a je vzdálená asi 1 300 m. Tajenka je CINGROV – jeden z nápadů na pojmenování 

Havířova při jeho zakládání.  
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L O G B O O K 

  

   

K A R E L 

    

  

R E D O N 

     

 

F O R L V A Č N Ý 

  Studánka u Letního kina – Písmeno C - tajenka 

Otázka Co znamená pojem GC ve hře Geocaching? 

Odpověď  Geocoin – trackovatelný předmět 
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Obrázek 26 – Trasa 2 (Kurková, 2016) 
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Keš - Na Paměť padlým z Těšínska  

Velmi originální keš, nevyfouklá PET láhev, které je umístěna v plastovém 

pavoukovi v křoví před památníkem. (Tabulka 15; Obrázek 27) 

Tabulka 15 - Základní údaje o cache (Na paměť padlým z Těšínska  - Geocaching, 2016) 

Autor Plazmatron 

 

Obrázek 27 - cache u Památníku 

(Kurková, 2015) 

Obtížnost 2 

Terén 2 

Typ a velikost Tradiční keš, mikro 

GPS N 49°47.238   E 018°25.076 

Otázka Jaký materiál obsahuje fasáda 

kostela? (Tvrdá cementová omítka) 

Odpověď Břízolit – Písmeno I - tajenka 

Památník – tento památník slouží jako hluboká pocta všem padlým na obou 

frontách v období druhé Světové války, zejména při Bitvě o Británii, při obléhání Tobrúku, 

v Bitvě u Sokolova a v Bitvě o Kyjev. Památník je výroben ze žuly a také z mramoru.  (Na 

pamět padlým z Těšínska - Geocaching, 2015)  

Kostel Sv. Anny – v blízkosti památníku se nachází také tento empirický kostel, 

který zde vznikl kolem let 1841 – 1845 a nachází se společně se zámkem jako historická 

ukázka hned při vjezdu do města. Současná podoba vznikala v letech 1947 – 1971 jako 

jednolodní kostel se třemi apsidami a také se podařilo dochovat historicky významnou věž, 

která je osmiboká se sklenutými okny. Při této rekonstrukci dostal také nevhodnou 

břízolitovou fasádu (tvrdá cementová omítka). Schody do tohoto kostela jsou vyrobeny ze 

žuly. (Město Havířov, 2015) V kostele se dnes již tradičně pořádají koncerty pěveckého 

sboru Havířov, které tak tímto obohacují tradiční mše. Dále se zde konají i koncerty vážné 

hudby, výstavy, dále svatební či pohřební obřady, nebo křest. Kostel nalezneme i díky 

souřadnicím GPS:  N 49°47.245 / E 018°25.094 (obrázek 28; Mapy.cz, 2016 - upraveno). 

K tomuto kostelu se dá bez problému dojít pešky ať už od nádraží, které je cca 200 m od 

kostela, nebo také ze zastávky MHD Na podloubí, která se nachází nad kostelem.  
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Obrázek 28 - Budova kostela Sv. Anny (Lenoch 2014; Kurková, 2016) 

 

Keš - Havířov – Základní kámen 

Tato micro keš se na „dvoj rohu“ budovy, která patří k radnici města, jedná se o keš 

v krabičce od mentolových bonbonů, obsahuje mini tužku a také logbook. (Tabulka 16; 

Obrázek 29) 

Tabulka 16 - Základní údaje o cache (Základní kámen - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Marazd 

 

Obrázek 29  - Cache Základní kámen (Kurková, 

2016) 

Obtížnost 1 

Terén 1 

Typ a velikost Tradiční keš, mikro 

GPS  N 49°47.004 E 018°25.412 

Otázka  Znak na kameni je vyroben ze 

žuly a …? 

Odpověď Bronzu 

Písmeno N - tajenka 
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Základní kámen – tento kámen se nachází u magistrátu města a byl vyroben v roce 

1975 a má symbolizovat založení města. Vyroben je ze selské žuly a bronzu, jako znak 

města. Autorem tohoto díla je Václav Fridrich z Havířova, který se věnuje monumentální 

tvorbě. (Obrázek 30; Městské informační centrum, 2014)  

Kámen se nachází naproti zastávky MHD i linkových spojů Havířov, Radnice. 

V blízkosti je Kulturní dům Leoše Janáčka, také samotný Magistrát města, kde se vyřizují 

veškeré potřebné papírování – i já jsem zde vyřizovala potřebný souhlas o umístění keší. 

Úřední hodiny jsou zde: pondělí a středa: 8:00 – 17:00, čtvrtek: 8:00 – 14:00, úterý a pátek: 

8:00 – 12:00 nebo na objednání. GPS souřadnice Magistrátu města Havířov: N 49°46.985' 

/ E 018°25.362' (Mapy.cz, 2016 -upraveno). 

 

 

Obrázek 30 - Základní kámen Havířov (Základní kámen - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 
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Keš – Sorela 

Keš je umístěna za KD Radost v městském parku, nachází se v dutině lavičky po 

pravé straně. Keš je prázdná krabička od bonbonů, s chabým logbookem. (Tabulka 17; 

Obrázek 31) 

Tabulka 17 - Základní údaje o cache (Sorela - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Ludektalian 

 

Obrázek 31 - Park  u KD Radost (Kurková, 

2016) 

Obtížnost 1 

Terén 1 

Typ a velikost Tradiční keš, mikro 

GPS N 49° 46.874 E 018° 25.541 

Otázka Název knihy, do které se zapisuje 

při nálezu? 

Odpověď Logbook 

Písmeno G - Tajenka 

Sorela města Havířov byla vystavěna v 50. letech minulého století jako styl 

Socialistického realismu a v roce 1992 byla vyhlášena chráněnou památkovou zónou. 

Sorela prochází centrem města, na jihozápadní straně ji hraničí meandry řeky Lučiny (keš 

Meandry řeky Lučiny) a ze strany severovýchodní ji lemuje lesopark Stromovka, do této 

zóny je zahrnut také Kostel Sv. Anny (keš Na památku padlým z Těšínska) – celkově tato 

oblast vyniká díky svému unikátnímu řešení, jako jsou široké náměstí a bulváry, mezi 

domy jsou uzavřené dvory, domy jsou zdobeny přírodními, historickými i budovatelskými 

motivy, náleží sem i sochařská výzdoba, ozdobné mříže a zábradlí a obrovský důraz je 

kladen na symetrii s množstvím zeleně. Typická barva pro tuto oblast je písková žlutá, také 

temně červená, hnědá čí bílá. (Vlček, 2010) 

Sorela je inspirována stylem české renesance, baroka či lidové architektury. 

Samotný název vznikl pravděpodobně od spojením písmen slov Socialistický REaLismus 

v Architěktuře. V jiných zdrojích je také uvedeno, že název byl odvozen od italského 

slova Sorela, tedy sestra, v tomto případě mladší sestra renesance. (Sedláková, 1994) 
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Typickými budovami Sorely je např. Kulturní dům Lučina, Škola Na nábřeží, 

Podloubí, Kulturní dům Radost či Hlavní třída. (Obrázek 32, 33) 

V jiných částech světa je tento styl již dobře známý, vyskytuje se např. v Německu 

jako poválečná moderna, nebo v dalších státech jako Maďarsko, Polsko či francouzské 

město LeHavre, které patří do seznamu UNESCO. V české republice najdeme kromě 

Havířova také památkovou zónu v Ostravě – Porubě, dále Lidice nebo část Kladna. 

(Sedláčková, 1994) 

 

 

Obrázek 32 - Kulturní dům Radost (Havířovský zpravodaj o historii města, 2013; Kurková, 2016) 

 

 

Obrázek 33 - Kulturní dům Lučina (Havířovský zpravodaj o historii města, 2013; Kurková, 2016) 
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Keš- Havířov - brána s kyvadlem a pramenem 2 

Keš je umístěna nedaleko kyvadla jako plastová krabička od bonbonů, která je 

připevněna na magnetu pod lavičkou. (Tabulka 18; Obrázek 34) 

Tabulka 18 - Základní údaje o cache (Brána s kyvadlem - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Marazd 

 

Obrázek 34 - Kyvadlo na Náměstí 

republiky (Kurková, 2016) 

Obtížnost 2 

Terén 1 

Typ a velikost Tradiční keš, mikro 

GPS  N 49°46.811 E 018°25.777 

Otázka Jméno jednoho z autorů kyvadla - 

… Holub 

Odpověď Karel 

Písmeno R - Tajenka 

Tato úžasná 9 metrová a 4 tunová stavba stojící v samotném středu Náměstí 

republiky byla postavena umělci z Prahy -  Karel Holub a Stefan Milkov v roce 2003 – 

tento plán však nevyšel, kvůli rekonstrukci náměstí a špatně ukotvených nástavců, které 

měly stavbu držet. Kvůli obávanému zřícení tvůrci odmítli kyvadlo umístit a celé tři roky 

na náměstí stála pouze ohraničená díra. Konečně, v roce 2007 bylo kyvadlo slavnostně 

otevřeno. Od svého odhalení sklízela stavba mnoho kritiky, a však podle jeho tvůrců je 

stavba metronomem, o kterém věřili, že se stavba bude sama pohánět větrem – což se 

nestalo, kyvadlo ve velmi silném větru se pohybovalo pouze o pár cm. Radnice města však 

tohle chtěla změnit a v roce 2007 pořídila dva elektromotory firmy Impuls B, které se 

používají k pohybům zvonů o hmotnosti 450 kg, které dávaly kyvadlu nucený 

nepravidelný pohyb. Ten byl zabezpečen k vypnutí při ruční manipulaci, nebo při silném 

větru. Pod kyvadlem se nachází vodotrysk, který dosahuje výšky téměř k samotné hraně 

kyvadla – což je cca 2 m, ten byl vytvořen v roce 2008 společně se zásobníkem vody 

s čerpadlem pod stavbou. Proběhla zde také přestavba osvětlení, z důvodu nedostatečného 

svitu na stavbu. Tvůrci nedomysleli, že tenké slabé modré světlo, které osvětlovalo 

kyvadlo, bude nedostačující vzhledem k pouličnímu osvětlení na náměstí. V roce 2009 
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proběhla výměna za extrémní světlomety, které již tuto ojedinělost zvýraznily dostatečně. 

(Bečák, 2009) 

Celkově tato stavba po všech opravách stálá město prozatím 5, 5 miliónu Kč. 

V současné době kyvadlo není v provozu, bylo již několikrát opravováno, a však stále není 

v plné síle. V nočních hodinách je zde pouze osvětlení a v letních měsících občas také 

vodotrysk. Tohle tedy znehodnocuje vizi tvůrců o pojení vody, pohybu a světla. (Bečák, 

2009) 

Dříve zde tímto místem vedla silnice pro automobily i MHD – dnes Na náměstí 

republiky se nachází OC Elán, kavárny, restaurace, banka, známý Labužník či 

odpočinková zóna s parkem nebo Kino Centrum. GPS Brány kyvadla: N 49° 46.801     

E 018° 25.799       (Obrázek 35; Mapy.cz, 2016 – upraveno) 

 

 

Obrázek 35 - Náměstí republiky (Havířovský zpravodaj o historii města, 2013; Kurková, 2015) 
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Keš - Bílý dům 

Keš je umístěna v Centrálním parku v Havířově, v blízkosti budovy Bílý dům. 

Najdeme ji pod jednou z laviček v kruhovém seskupení. (Tabulka 19; Obrázek 36) 

Tabulka 19 - Základní údaje cache (Bílý dům - Geocaching, 2016; Kurková, 2015) 

Autor DoMi team 

 

Obrázek 36 - Centrální park Havířov centrum 

(Kurková, 2015) 

Obtížnost 1,5 

Terén 1 

Typ a velikost Tradiční keš, mikro 

GPS N 49°46.670 E018° 26.160 

Otázka Jaká společnost koupila dům 

v 1993? Místní ho dnes takto 

jmenují 

Odpověď Redon 

Písmeno O - tajenka 

Historie Bílého domu se začíná psát od roku 1987, kdy v rámci bytové výstavby 

bylo zařízeno Stavebním úřadem vydání povolení k uskutečnění stavby malometrážních 

bytů na ulici E. F. Buriana. Stavby začaly o rok později a během let než byla dokončena, 

její využití a celkové názory se postupně měnily od bytů, hotelu či podnikatelských prostor 

včetně sociálního využití. Měl zde vyrůst hotelový komplex, který měl, podle plánů 

oplýval luxusem a standardem, který je v Havířově nedostačující společně s obchodním 

centrem. V roce 1993 budovu odkoupila od státu akciová společnost Redon, která hrubou 

stavbu dokončila a tím přeměnila ohyzdnou stavbu kazící centrum na alespoň částečně 

stylovou reprezentující budovu. V roce 1998 odkoupila od Redonu budovu firma 

IneqGroup, a poté byla částečně dokončena. Její účel byl jasný, a však pozměněný – 

vznikly zde kanceláře, restaurace, klub a jednací síně. Většina obyvatel města zná tuto 

budovu pod jménem „Redon“. (Obrázek 37; Pintér, 2008). Dnes se v budově nachází 

taneční klub Bellavue, restaurace s bazénem, kanceláře, obchody, zastavárna.                

GPS souřadnice Redonu:    N 49°46.664    E 018° 26.232 (Mapy.cz, 2016 – upraveno). 
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Obrázek 37 - Burianova ulice, ještě přes výstavbou Bílého domu a dnes (Pintér, 2008; Kurková, 2015) 

 

Keš - Kotulova dřevěnka 

Keš se nachází ve vnějším plotovém sloupku na háčku. Je umístěna naproti 

pozemku dřevěnky jako plastový poklad od starých filmů. (Tabulka 20; Obrázek 38) 

Tabulka 20 - Základní údaje o cache (Kotulova dřevěnka - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Bepe@Hacek,Haczek  

 

Obrázek 38 - Deska u dřevěnky (Kurková, 

2016) 

Obtížnost 1,5 

Terén 1,5 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS  N 49°46.244 E 018°26.537 

Otázka Jméno stavitele dřevěnky? 

(česky) 

Odpověď Forlvačný 

Písmeno V - tajenka 

Tato roubená dřevěnka s obdélníkovým půdorysem má sedlovou střechu krytou 

došky a omítání cihlovou zídkou. Stojí na podezdívce z lomeného kamene  

a cihel. Chata byla postavena roku 1781 a díky tomuto je posledním hmotným důkazem 

původní zástavby města. Postavil ji jistý pan Forlwaczny (Forlvačný) – jméno má vyryto 

http://www.geocaching.com/profile/?guid=a879c8b5-b69c-4dea-a7e0-b40f2fb2320d&wid=38d4c737-3e2a-4c6f-a40d-a03db58f2da7&ds=2


Michaela Kurková:   Geocaching v Havířově a okolí 

 

2016  51 

 

na vstupním trámu. Budova představuje bytový standart rodiny středně vlivného 

chalupníka. Vnitřní část dřevěnky je roubená, a však komín s pecí jsou omítnuty a spáry 

jsou zde těsněny suchým mechem. Roku 1955 byla uzavřena, aby po několika desítkách 

let, byla roku 1997 slavnostně otevřena Muzeem Těšínska, jako jeho další pobočka. 

Dřevěnka je vybavena dobovým nábytkem i keramickými výrobky z místní bludovické 

dílny. Náleží k ní také chlév se zděnou stodolou a větrný mlýnek. (Rolenc, 2006) GPS 

souřadnice Kotulovy dřevěnky: 49°46.232 / E 018° 26.528 (Mapy.cz, 2016 – upraveno). 

Dnes funguje jako muzeum s expozicí lidového bydlení a zemědělství z přelomu 

19. a 20. století, také jako funkční dobové pohostinství, s vlastním pivem  

a domácími pochutinami. Byla také prohlášena za Kulturní památku. (Obrázek 39; Město 

Havířov, 2015) 

 

 

Obrázek 39 - Kotulova dřevěnka (Lenoch, 2002; Kurková, 2016) 
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5.3     Trasa 3 – Zajímavá místa okolí města 

Tato trasa je pro zajímavost – není zahnuta ani jako přírodní, ani jako historická, 

spíše obojí, možná také i jako delší a náročnější. Můžeme začít také od poslední keše 

v trase historické, tedy od Kotulovy dřevěnky. (Obrázek 40) 

Zámecká keš v Dolních Bludovicích, která je vzdálena od dřevěnky cca 3 200 m, 

doporučuju trasu zajet na kole, lze využít i cyklostezku u Lučiny, která nás sem pohodlně 

dovede, cesta trvá asi 15 minut.  Pokračujeme keší Kostel Sv. Markéty, který je vzdálen 

asi1 400 m, na kole cesta trvá asi 7 minut. Zde zaujme zajímavá historie kostela a dohady o 

jeho vzniku. Pokračujeme keší Těrlická přehrada (CONELLY), kde v létě se můžeme i 

osvěžit a jiném ročním období zažít krásnou procházku kolem přehrady. Na kole je 

vzdálena cca 8 500 m a zvládne se za asi 45 minut. K další keši Těrlické mokřady si 

můžeme přehradu objet celou, nebo se vrátit po stejné cestě k mokřadům, ty jsou vzdáleny 

cca 6 km a na kole se dají zvládnout za 30 minut.  

Tajenka – Ve kterém povodí je Těrlicko významným vodním dílem? OLŠE  

 

  

M A R K L O V Š T Í 

     

 

M E I N H O L 

         

   

S P R A Š O V É   H L Í N Y 

      

L E D Ň Á Č E K 
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Obrázek 40 – Trasa 3 (Kurková, 2016) 



Michaela Kurková:   Geocaching v Havířově a okolí 

 

2016  54 

 

Keš - Zámecká keš 

 Keš se nachází nedaleko bývalého Dolno - bludovického zámečku, je umístěna u 

řeky Lučiny, při jejím pravém břehu pod pařezy. Nachází se na červené turistické trase až 

do obce Žermanice. (Tabulka 21; Obrázek 41) 

Tabulka 21 - Základní údaje (Zámecká keš - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Tonyhofr 

 

Obrázek 41 - Umístění Zámecké keše 

(Kurková, 2016) 

Obtížnost 3 

Terén 2,5 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS  N 49°45.862  E 018°26.298 

Otázka Nejvýznamnější rod Bludovic, 

kterému kdysi patřila tvrz? 

Odpověď Marklovští 

Písmeno O - tajenka 

Kdysi známá Dolno – Bludovická tvrz, z 15 století – přesněji roku 1609, dokládají 

rod Bludovských z Bludovic. Ves s tvrzí náležela moravskému šlechtickému rodu 

Kladurubských ze Svrčova, poté i Jáchymu Bludovskému z Kornic (1571), později byl 

majitelem i Pavel Bludovský z Kornic (1582) a nakonec s přestávkami zde sídlili i majitele 

Dolních Bludovic Marklovští z Žebráče. Marklovští zde přebudovali starou gotickou tvrz 

na renesanční zámek. Během několika desítek let se zde vystřídalo několik majitelů, od 

Petra Marklovského (1609), jeho vdově Anně Foglarové, Jiřího Viléma z Kojkovic, až po 

znovu rod Marklovských – Rudolfa a Jiřího (1711). Během 19. století se obec připojila 

k Prostředním Bludovicím a roku 1908 byl zámek prodán Rakouskému hnutí společnosti 

bratrů Guttmanům. Později, roce 1945 byl statek společně se zámkem zestátněn a sloužil 

k administrativním účelům – bohužel, dík pozdějším stavebním úpravám zanikl historický 

základní vzhled budovy. (Obrázek 42; Lenoch, 2014) V současné době je zámek stále 

umístěn mezi katolickým a evangelickým kostelem a sídlí zde soukromá firma Údržba 

zeleně města Havířov. Proběhla zde rekonstrukce s generální opravou – nová měděná 
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střecha, opravena statika, nádvoří, ploty a vyměněny nové okna. GPS souřadnice 

zámečku: N 49° 45.825 / E 018°26.588 (Mapy.cz, 2016 – upraveno). 

 

Obrázek 42 - Renesanční Dolno – Bludovický zámek (Zámecká keš - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

 

Keš - Kostel Sv. Markéty 

Keš je umístěna nedaleko Kostela Sv. Markéty v Dolních Bludovicích vedle fary 

tohoto kostela. Umístěna je ve větvi suchého mnoha větového habru hned na okraji lesa. 

(Tabulka 22; Obrázek 43) 

Tabulka 22 - Základní údaje o cache (Kostel Sv. Markéty - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Azkoj 

 

Obrázek 43 - Mnoho strom u Kostela Sv. 

Markéty (Kurková, 2016) 

Obtížnost 2 

Terén 2 

Typ a velikost Tradiční keš, small 

GPS  N 49° 45.693  E 018°26.595 

Otázka Jak se jmenoval malíř, který 

maloval obraz Panny Marie 

uvnitř kostela? 

Odpověď Meinhol 

Písmeno L - tajenka 
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Tento katolický kostel Sv. Markéty jak už bylo výše uvedeno, je v Dolních 

Bludovicích, obci, která patří k městu Havířov. Již od 13. století obec byla centrem širšího 

náboženského života a tak stoupl význam jak farnosti, tak kostela. První zmínka o něm je 

až roku 1335, původní budova byla vystavěna ze dřeva, jako většina budov v té době 

v kraji – ta však sídlila na jiném místě než dnešní kostel, v místech náhrobních kamenů 

majitelů Marklovických, jejíchž hroby ležely pod podlahou bývalého dřevěného kostela. 

Kostel byl až do 17. století v době reformace v rukou Evangelíků, a však později byl odňat, 

uzavřen a předán zpět katolíkům. Na stížnosti císaři se nebral zřetel, a však o 

nespokojenosti obyvatel svědčí i fakt, o opakovaných hrubostech majitele Bludovic 

Marklovského na nově dosazeného katolického faráře Tkáče. Roku 1692 záhadně zmizel, 

zřejmě byl utopen farníky v řece Lučině. Dřevěný kostel sloužil do 18. století, který však 

postupně chátral a již nebyl prostorově dostačující. Roku 1786 byl položen základní kámen 

stavby dnešního kostela, kterou řídil zednický mistr Krečmer z Frýdku a později mistr 

Rainoch z Paskova. (Obrázek 44; Lenoch, 2014) 

Tento katolický kostel je pozdně barokní stavbou, také i ovlivněnou klasicismem, 

kterých je v kraji několik. Z původního dřevěného kostela je stále zachován zvon, který je 

dnes umístěn ve věži. Část kostela, je stále původní – Obraz Panny Marie Růžencové 

maloval malíř Meinhol ze Šenova v roce 1849. Dnes slouží převedším mším a různým 

náboženským akcím. (Kostel Sv. Markéty - Geocaching, 2016) GPS souřadnice kostela 

Sv. Markéty: N 49°45.736 / E 18°26.556 (Mapy.cz, 2016 - upraveno). 

 

Obrázek 44 - Katolický kostel Sv. Markéty Dolní Bludovice dříve a nyní (Dobové pohlednice, 2014; Kurková, 

2016) 
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Keš - Těrlická přehrada (CONNELLY) 

Keš se nachází v místě, kde se musí něco udělat, než se jde do vody. Je to 

nevyfouklá PET láhev, umístěna v suchém, čistém prostoru velmi blízko okraji Těrlické 

přehrady. (Tabulka 23; Obrázek 45) 

Tabulka 23 - Základní údaje o cache (CONELLY - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Grizzli5 

 

Obrázek 45 - Těrlická přehrada 

(Kurková, 2016) 

Obtížnost 1,5 

Terén 1,5 

Typ a velikost Tradiční keš, mikro 

GPS  N 49° 45.870  E 018°29.672 

Otázka Co bylo použito pro těsnění hráze? 

Odpověď Sprašové hlíny 

Písmeno Š - tajenka 

Těrlická přehrada je údolní nádrž na řece Stonávce, která stéká z Beskyd do řeky 

Olše a je jediným významným vodním dílem v této části. Leží mezi Českým Těšínem a 

Havířovem a je hlavním zdrojem provozní vody pro Třinecké železárny. Výstavba této 

nádrže byla uskutečněna pouze díky nedostatku vody v období 2SV  

a roku 1946 byla zahrnuta do Vodohospodářského plánu povodí Odry. Její účel měl být 

především ochranný společně s nádrží Lomná, měla se využívat energeticky jako 

udržování průtoku pod přehradou, které měly umožnovat bezproblémové odebírání toku a 

také již výše zmíněné přečerpávání vody do železáren. Mezi její další funkce patří také 

povodňová ochrana nižšího území a rekreace. (Broža, 2005) 

Její výstavba se očekávala jako velmi jednoduchá a rychlá, a však s postupným 

hospodářským rozmachem a nedostatkem financí, byla nejprve dostavěna Žermanická 

přehrada (viz kapitola 2.2. Přírodní poměry) Vítkovickým železárnám a až později, v roce 

1952 kdy se začalo předpokládat nárůst těžby uhlí, byla tato stavba již prioritou. (Broža, 

2005) 

Místo, kde měla proběhnout stavba, vyhovovalo také i geologicky – byla zde 

zvolena zemní hráz s těsnícím jádrem, byla nasypána ze štěrkopísku a pro těsnění hráze 
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použity sprašové hlíny. Podloží náleží k vnějšímu pásmu karpatského flyše, kde se střídají 

břidlice, jílovce a pískovce. Stavba byla započata roku 1958 a dokončena roku 1963. 

V průběhu prací byla zaplavena část centra Horních Bludovic, také některé silnice – 

obyvatelé se přestěhovali na levý břeh do nových domků a bytů. (Povodí Odry, 2016) 

V současné době přehrada slouží také hlavně pro rekreaci – je zde umístěno 5 

rekreačních míst, některé i s pláží, s mnoha vodními sporty. U výše uvedené keše se 

vyskytuje vodní lyžování, které je zde velmi oblíbené. V letních měsících však tato nádrž 

podléhá procesům eutrofizace (vznik řas a sinic) díky vyšším teplotám vody  

a širokou, vodní prosvětlenou plochou. Oblíbené jsou zde sporty jako Těrlický běh, 

rybolov, či cyklistika. (Obrázek 46; Broža, 2005) 

Tabulka 24 - Základní technické údaje Těrlické přehrady (Povodí Odry, 2016) 

Povodí nádrže 82 km2 

Maximální výška hráze 25 m 

Celkový objem nádrže 27,4 mil. m3 

Zatopená plocha 267 ha 

Délka hráze v koruně  617 m 

 

 

Obrázek 46 - Stavba Těrlické přehrady; Stav vody v únoru v nádrži (Broža, 2005; Kurková, 2016) 
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Keš - Těrlické mokřady 

Keš je umístěna několik metrů od naučné stezky v dutém stromě jako střední 

nádoba v plastikovém sáčku. (Tabulka 25; Obrázek 47) 

Tabulka 25 - Základní údaje o cache (Těrlické mokřady - Geocaching, 2016; Kurková, 2016) 

Autor Marazd 

 

Obrázek 47 – Cache Těrlické mokřady 

(Kurková, 2016) 

Obtížnost 2 

Terén 2,5 

Typ a velikost Tradiční keš, střední 

GPS  N 49° 44.410  E 018°29.318 

Otázka  Který chráněný pták, se zde 

nachází? 

Odpověď Ledňáček 

Písmeno E - tajenka 

Těrlické mokřady se nachází podél naučné stezky, která vede podél Meandru 

Stonávka u Těrlické přehrady, která má výjimečný lužní i mokřadní ráz. Tyto mokřady 

volně přiléhají k území nádrže a obohacuje rekreační aktivity nejen Těrlické, ale také i 

Žermanické přehrady – zde mohou návštěvníci získat vědomosti o biologii lesa, přehrady a 

okolí.  

Vytváří se zde obraz řeky Stonávky, veškerých dřevin a rostlin lužních přilehlých 

lesů. Tento rozmanitý biotop nabízí velmi pestrou přehlídku ptačích druhů, přilehlý vodní 

areál a mokřady obývají i kachny divoké. Dalším druhem, který má charakteristickou bílou 

lysinu od zobáku až po čelo, je lyska černá, která hnízdí v rákosech. I zde pobývá poměrně 

známá labuť velká, která má své obydlí na malých ostrovech nebo rovněž v rákosech. Mezi 

chráněné druhy, které zde nalezneme, patří potápka malá, která si své hnízdo buduje ve 

zbytcích rostlin. Vzácným druhem je ledňáček říční, který si své obydlí staví ve 

vyhloubených děrách a živí se larvami a hmyzem. Mezi ostatní druhy ptáků patří slavík 

obecný, žluva hajní, volavka popelavá či rybák obecný, zvaný „mořská vlaštovka“. 

(Těrlické mokřady - Geocaching, 2016) 
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Trasa je dlouhá 2,5 km, která navazuje na modrou stesku trasy Frýdek – Místek – 

Žermanická přehrada – Těrlická přehrada – Český Těšín. Tabule se nachází po celé délce 

trasy, místy i s výhledy na vodní dílo či lesy nebo mokřady. Celoročně přístupná trasa se 

však v případě déletrvajících dešťů nedoporučuje a není průjezdná pro cyklisty. (Obrázek 

48; Těrlické mokřady - Geocaching, 2016) 

 

Obrázek 48 - Těrlické mokřady (Kurková, 2016) 
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6 ZÁVĚR 

V první teoretické části mé práce, jsem se zabývala lokalizací a charakteristikou 

města Havířov a také jeho blízkého okolí. Také jsem se zaměřila na historii Havířova, jeho 

důležité budovy a místa, v neposlední řadě jsem se zabývala přírodními poměry jako 

geologií, geomorfologií, faunou, flórou, hydrologií a klimatologií. V dalších kapitolách 

jsem se zabývala principem celé hry Geocaching, u které jsem zamířila do hloubky 

pravidel, historii a vzniku. Popsány jsou zde také všechny pojmy a druhy souřadnic GPS. 

V této kapitole jsem rovněž popsala druhy keší, náročnosti terénu, velikost keší a také i 

metodiku práce, která zahrnuje registraci do systému a zakládání vlastních keší.  

Hlavní části mé práce jsou samotné naučné trasy pro ZŠ Žákovská Havířov. 

V těchto jednotlivých trasách jsou uvedeny všechny keše, které podle mého názoru, jsou 

jak přírodním, tak historických podkladem o městě Havířov. V trasách jsou uvedeny 

jednotlivé úkoly pro každé místo, také zpracována trasa pro pěší, nebo pro cyklisty. Tyto 

vytvořené trasy, jejíž součástí jsou také mapky, jsem zpracovala podle časové a obtížné 

náročnosti. V trasách nalezneme také i fotografie, jako porovnání z historie a ze 

současnosti – ty jsem nafotografovala sama.  

Cílem mé bakalářské práce bylo navržení několik tras pro I. stupně ZŠ Žákovská, 

v zájmové oblasti Havířov a jeho okolí, podél které jsou umístěny keše na významných 

místech, které se nějakým způsobem vážou k městu – trasa obsahuje i mou dvě založené 

keše. Cílem bylo přilákat zde větší počet turistů a dát jim hravou  

a poučnou formou informace o místě jejích bydliště, nebo pro návštěvníky města. Značný 

počet zalogovaných osob v mých dvou keších svědčí o vysoké návštěvnosti této lokality, 

čímž se plní stanovaný cíl práce. (Tabulka 26; Obrázek 49, 50) 

S Geocachingem jsem již před touto prací měla své jisté zkušenosti, aktivními 

hráči jsme byli s přáteli již více než dva roky. A však po zpracování této práce, kdy jsem já 

sama musela založit několik keší, jsem zjistila, že to není pouze jen o hledání pokladů. 

Práce mi dala větší zkušenosti v této hře, ohledně historie nebo již výše zmíněného 

zakládaní keší. Rovněž si myslím, že bude přínosem pro žáky ZŠ Žákovská Havířov, která 

má trasy naplánovány jako výlet koncem června tohoto roku, jako zpestření výuky, a 

poznání nových částí města, či bližší seznání s tím, kde vyrůstali. Bohužel, během měsíce 

dubna tohoto roku, má keš Studánka u Letního kina byla 3x vykradena či pohozena mimo 
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svou skrýš. Vždy jsem byla nucena tuto keš opravit a náklady spojené s novým pořízením 

jak krabičky lock – clock, logbooku a nějakých předmětů na výměnu nejsou nejmenší. I 

přes to se však snažím, aby úroveň hry zůstala stejná pro všechny hráče.  

Geocaching bych doporučila všem, kteří chodí rádi na výlety, poznávají nové místa 

či kraje, protože tato hra otevírá novou možnost poznání okolí o místa, o kterých ví možná 

jen málokdo.  

Tabulka 26 - Stav nálezů mých založených keší ke dni 29. 4. 2016 (Kurková, 2015) 

Název keše Datum zveřejnění Typ keše Počet nálezů 

Cyklostezka u Lučiny 25. 10. 2015 Traditionall 235 

Studánka u Letního kina 25. 10. 2015 Traditionall 188 

 

Obrázek 49 - Výřez logů z keše Studánka u Letního kina (Kurková, 2016) 



 

  

 

 

Obrázek 50 - Výřez logů z keše Cyklostezka u Lučiny (Kurková, 2016) 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

cm  centimetr 

č.   číslo 

GPS  GlobalPositionig systém – Globální polohovací systém 

ha  hektar 

HGF  Hornicko – geologická fakulta 

HP  Horno slezská pánev 

Ing.  Inženýr 

Kč  Koruna česká 

Kčs  Koruna československá 

KD  Kulturní dům 

kg  kilogram   

km  kilometr   

km2  kilometr čtvereční 

KNV  Krajský národní výbor 

KP  Kulturní památka 

m  metr 

m2             metr čtvereční 

mm             milimetr 

MHD             Městská hromadná doprava 

m. n. m.          metr nad mořem 

např.   například 

Mgr.  Magistr  

PP  Přírodní památka 

t  tuna  



 

  

 

tab.  tabulka 

tj.  to je  

tzv.  tak zvaná 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USA  Spojené státy americké 

viz  odkaz na jinou kapitolu v textu 

VŠB – TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
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