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Anotace 
 

V předložené práci je zpracován návrh turistické trasy po keších v Malenovicích       

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 každá 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 

důraz na seznámení s přírodou. 

 

Klíčová slova: GPS souřadnice, geocaching, turistická trasa, příroda, hledání pokladů, keš 

 

Summary 
 

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

after geocaches in Malenovice 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. 
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1. ÚVOD  

V podhůří Lysé hory, nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd, která měří 1323 m 

n m., se nachází několik turistických tras, které zavedou návštěvníky až na její vrchol.    

Ani jedna z těchto tras však není navržena jako „zábavná turistická trasa“, která by 

přilákala nejen milovníky přírody, ale také rodiny s dětmi. Návrh takovéto trasy 

v Malenovicích a okolí, se zřetelem na zvýšení cestovního ruchu je tedy hlavním cílem mé 

bakalářské práce. 

„Zábavná turistická trasa“ je v podstatě běžná turistická trasa, podél které jsou 

umístěny poklady, označovány jako cache (keš) na různých zajímavých místech, které 

turista hledá pomocí GPS navigace. Tato zábavná turistická hra, která je rozšířena            

po celém světě, je velmi oblíbená a označována názvem geocaching.  

Mnou navržena turistická trasa povede z obce Malenovice, přes obec Ostravici, 

Novou Ves zpět do Malenovic. Trasa zahrnuje 5 keší již existujících a 6 mnou nově 

založených. Jednotlivé keše jsou různého typu, velikostí a také se dále dělí dle náročnosti 

terénu a obtížnosti nalezení keše. Některé keše jsou propojovány a bez nalezení první nelze 

nalézt keš druhou, což dělá tuto hru zajímavější a zábavnější. U některých keší se luští 

rébusy, které jsou potřebné k vyluštění finálních souřadnic. Keše jsou ukryty v krajině 

v plastových schránkách.  

V práci uvádím informace o jednotlivých typech keší z hlediska velikosti, obtížnosti  

a náročnosti terénu, dále jsou uvedeny různé zajímavosti, jak z kulturního či geologického 

hlediska. Také uvadím přístrojové vybavení potřebné pro hru geocaching, metodiku 

založení keše a v neposlední řadě přírodní poměry zájmové oblasti. 
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2.  PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

V následujících podkapitolách je uvedena lokalizace, geologické, geomorfologické, 

hydrologické a klimatologické poměry a také fauna a flóra v zájmové oblasti.  

2.1.  Lokalizace zájmové oblasti 

Zájmová oblast Malenovice a okolí, zahrnuje obec Malenovice, Novou Ves a obec 

Ostravici, přes něž vede navržená turistická trasa.  

Zájmová oblast je situována v severovýchodní části České republiky a dle správního 

členění spadá do Moravskoslezského kraje - okresu Frýdek-Místek – obce s rozšířenou 

působností Frýdlantu nad Ostravicí (obr. č. 1).  

 

 

Obr. č. 1 Mapa moravskoslezského kraje s vyznačením obcí v zájmové oblasti (Haltmar 2006, upraveno). 

1. hranice České republiky, 2. hranice okresů moravskoslezského kraje, 3. hranice obcí s rozšířenou 
působností, 4. obec s rozšířenou působností, 5. okresní město, 6. krajské město Moravskoslezského kraje,     
7. obec Malenovice, 8. obec Nová Ves, 9. obec Ostravice. 
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2.2. Geologické poměry 

Z hlediska regionálních členění lze Českou republiku (dále jen ČR) rozdělit na Český 

masív a Západní Karpaty (obr. č. 2), (Chlupáč et al. 2002). 

Český masív představuje fragment variského orogénu, který vznikl při variském 

vrásnění během devonu a karbonu (před 380 – 320 Ma) kolizí kontinentů Gondwany         

a Laurussie. Západní Karpaty představují horský systém vzniklý během mezozoika            

a terciéru kolizí afrického kontinentu s epivariskou platformou (Chlupáč et al. 2002). 

Na území ČR jsou Západní Karpaty přesunuty přes Český masív od J-JV a označují 

se jako vnější část Západních Karpat, v níž je situována i zájmová oblast – Malenovice      

a okolí (Chlupáč et al. 2002). 

 

Obr. č. 2 Geologická mapa styku ČM a ZK s vyznačenou obcí Malenovice (Petrušková 2005, upraveno). 

KENOZOIKUM 1., Neogén: miocén převážně střední až svrchní, většinou mořský, 2. Neovulkanity: foidity, 3. 
Paleogén: oligocén pouzdřanský, oligocén (krosněnské vrstvy), 4. paleocén – svrchní eocén, MEZOZOIKUM 
5. Křída Karpat: svrchní křída, křídy, 6. svrchní křída, 7. svrchní – spodní křída, 8. střední křída, 9. spodní 
křída vnějších Karpat a spodní – střední křída vnitřních Karpat, 10. Jura: jura, jura svrchní, MLADŠÍ 
PALEOZOIKKUM 11., Karbon: namur, 12. spodní karbon (kulm), 13. Devon: vyšší devon, 14. křemenné 
žíly, 15. hranice ostré; přibližné rozhraní pozvolných přechodů, 16. zlomy, 17. přesmyky, 18. přesuny 
příkrovové, 19. státní hranice, 20. povrchový styk Českého masívu a Západních Karpat, 21. vyznačená 
zájmová oblast. 
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Vnější část Západních Karpat se na území ČR dělí na flyšové pásmo a karpatskou 

předhlubeň, přičemž zájmová oblast se rozkládá jen ve flyšovém pásmu (obr. č. 3, 4).  

Flyšové pásmo tvoří flyšové sedimentace - rytmického střídání písčitých a jílovitých 

sedimentů mezozoického a terciérního stáří (obr. č. 5). Protože příkrovy flyšového pásma 

byly na sebe nasunovány ve směru od centra pohoří k periferii ve velmi plochých 

strukturách a násunové plochy byly při periferii horstva většinou téměř horizontální, jsou 

jednotlivé skupiny příkrovů uloženy nad sebou. Ve směru od nejvýše ležících příkrovů 

k nižším to jsou: (Chlupáč et al. 2002). 

Magurská skupina příkrovů – račanská, bystrická, krynická a bělokarpatská.  

Vnější skupina příkrovů s převahou flyšových sedimentů. Patří sem jednotka 

předmagurská, slezská, zdounecká, podslezská, ždánická a pouzdřanská. Vnější skupina 

příkrovů se vyznačuje flyšovou sedimentací převážně psamitů a pelitů, podřadně i vápenců 

a silicitů. Celkově však převládla sedimentace jílových hornin. Jsou zastoupeny různé 

vápnité i nevápnité jílovce (Hruban 2007). 

Kvartérní sedimenty  

 „Kvartér je období, kdy byly Vnější Karpaty po ústupu moře Karpatské předhlubně 

v průběhu terciéru výhradně souší. Základním znakem je střídání chladných období – 

glaciálů (ledových dob) význačným mohutným rozšířením ledovců, s mnohem teplejšími a 

vlhčími obdobími meziledovými interglaciály. Přestože kvartérní sedimenty (hlíny, písky, 

jíly, spraše, štěrk) jsou nejrozšířenějšími horninami pokryvu Českého masívu a Západních 

Karpat, jejich mocnost se pohybuje v řádu maximálně několika metrů“ (Hruban 2007). 

 Zájmová oblast je směrem do nadloží tvořena: brunovistulikem, moravskoslezskou 

oblastí Českého masívu, karpatskou předhlubní, krosněnskou jednotkou vnější skupiny 

příkrovů flyšového pásma a kvartérními sedimenty (Grygar 2012).  

 

Obr. č. 3 Zjednodušený tektonicko-geologický profil Západních Karpat (Grygar 2012, upraveno).    
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Obr. č. 4 Regionálně geologické dělení Západních Karpat na našem území (podle usnesení České 
stratigrafické komise 1994, 1995 ), (Chlupáč et al. 2002, upraveno). 
1 – Český masiv; KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ: 2 – spodní miocén karpatské předhlubně; 3 – střední 
miocén; FLYŠOVÉ PÁSMO (vnější skupina příkrovů): 4 – ždánická a podslezská j.; 5 –slezská j.; FLYŠOVÉ 
PÁSMO (magurská skupina příkrovů); 6 –račanská j. magurské skupiny příkrovů; 7 – příkrovy a přesmyky.; 
8 – zlomy; 9 –okraj transgrese; 10 – státní hranice; 11 – styk Českého masívu a Západních Karpat, 12 – 
vyznačená zájmová obast. 

 

Obr. č. 5 Geologická mapa Západních Karpat (ČSG 2003, upraveno). 

ČESKÝ MASIV:1. paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence), ZÁPADNÍ 

KARPATY: 2. mezozoické horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice), 3. kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky) 4. 

terciérní horniny alpinsky zvrásněné, 5. vulkanické horniny terciérní (čediče fonolity, tufy), 6. terciérní horniny (písky, 

jíly), 7. zlom zjištěný, 8. hranice zjištěná. 
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2.3. Geomorfologické poměry 

Na území ČR se nacházejí dvě, podstatně odlišné geomorfologické jednotky:          

na západě Český masív, na východě Západní Karpaty. Hranice mezi nimi vede 

vněkarpatskou sníženinou, která je částí Západních Karpat (Demek et al. 1987). 

 Západní Karpaty se dělí na Vněkarpatskou sníženinu a Vnější Západní Karpaty, 

které se dále dělí na Podbeskydskou pahorkatinu a Moravskoslezské Beskydy. Na hranici 

těchto dvou geomorfologických oblastí se nachází zájmová oblast (obr. č. 6, tabulka č. 1). 

 

Obr. č. 6 Geomorfologické členění Západních Karpat (Geoportal 2012, 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 

Tabulka č. 1 Geomorfologické regionální členění reliéfu platné od roku 1972 (Demek et al. 1987). 

Geomorfologické jednotky 

Systém provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Alpsko-

himalájský 

Západní 

Karpaty 

Vnější 

Západní 

Karpaty 

Západobeskydské 

podhůří 

Podbeskydská 

pahorkatina 

Frenštátská 

brázda 

Lysohorské 

podhůří 

  Západní Beskydy 
Moravskoslezské 

Beskydy 

Lysohorská 

hornatina 

Lysohorská 

rozsocha 
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2.4. Hydrologické poměry 

Řešené území patří do základního povodí řeky Odry (2-00-00), která ústí                 

do Baltského moře (Kotlík 2010). Povodí Odry se v oblasti dělí na dílčí povodí – toky II. 

řádu a základní povodí – toky III. řádů (obr. č. 7, tabulka č. 2). 

Páteřním vodním tokem řešeného území je řeka Ostravice, vznikající spojení Bíle      

a Černé Ostravice a protékající území od jihu k severu (Kotlík 2010). Hlavní přítoky řeky 

Ostravice jsou Morávka a Čeladénka, ale také potoky Sibudov a Satina, přes které vede 

navrhovaná trasa (viz kapitola 4). 

Téměř všechny vodní toky mají značnou kolísavost stavů a vyskytují se zde občas 

ničivé povodně i na nepatrných tocích (Kotlík 2010). V blízkosti Malenovic se také 

nacházejí významné vodní nádrže, mezi něž patří vodní nádrž Šance, která je zásobárnou 

pitné vody pro celé Ostravsko a vodní nádrž Morávka.  

 

Obr. č. 7 Hydrologie zájmové oblasti (Petrušková 2005, upraveno). 
1. státní hranice, 2. hranice hlavních povodí (toků I. řádu); 3. hranice dílčích povodí (toků II. řádu); 4. hranice základních 

povodí (toků III. řádu); 5. vodní toky, 6. vyznačená zájmová oblast. 

 
Tabulka č. 2 Hydrologická povodí řeky Odry (Petrušková 2005, upraveno). 

Povodí 

hlavní (I. řádu) dílčí (II. řádu) základní (III. řádu) 

2-00-00 Povodí Odry 
(úmoří Baltského moře) 

2-03-00 povodí Ostravice 2-03-01 Ostravice 
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2.5. Klimatologické poměry 

V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimaticko-geografické členění 

Československa, ve kterém vymezil na našem území 3 základní klimatické oblasti – teplou, 

mírně teplou a chladnou. Na základě chodu a intenzity 14 klimatických charakteristik pak 

vymezil v každé oblasti několik podoblastí (Kotlík 2010). 

Území patří do dvou klimatických oblastí (obr. č. 8). Do oblasti mírně teplé (MT)     

a chladné (CH). Nižší polohy - Podbeskydská pahorkatiny náleží do oblasti mírně teplé, 

charakterizované mírným létem, krátkým přechodným obdobím a středně dlouhou, mírnou 

a suchou zimou. Průměrné teploty vzduchu v červenci 16-17°C, v lednu -2 až -4°C.  

Vyšší polohy – Moravskoslezské Beskydy se nacházejí v klimatické oblasti chladné. 

Léto je velmi krátké, chladné až mírně chladné s průměrnými červencovými teplotami 

vzduchu 12-15°C, dlouhé přechodné období, zima je dlouhá, chladná s průměrnou 

lednovou teplotou -3 až -7°C. Nejnižší teploty vzduchu v roce má Lysá hora, průměrně 

2,6°C, nejníže položené oblasti mají průměr okolo 7°C. Beskydy patří k srážkově 

nejbohatším lokalitám na území celé České republiky. Nejvíce srážek za rok spadne         

na nejvyšším vrcholu Beskyd - Lysé hoře (1323 m.n.m.), s průměrem 1391 mm za rok. 

Nejvíce srážek spadne v červnu až srpnu, nejméně v únoru a březnu (RIS 2010-2011). 

 

Obr. č. 8 Klimatické oblasti a podoblasti (Unucka 2011, upraveno). 

1. chladná oblast (CH4), 2. chladná oblast (CH6), 3. chladná oblast (CH7), 4. mírně teplá oblast (MT2), 5. mírně teplá 

oblast (MT7), 6. mírně teplá oblast (MT9). 
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2.6. Flóra a fauna v CHKO Beskydy 

Část zájmové oblasti zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen 

CHKO Beskydy), (obr. č. 9). CHKO Beskydy, která byla vyhlášena za chráněnou              

5. března 1973 je největší CHKO v ČR. 

„Důvodem vyhlášení byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní 

pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných 

druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové 

jevy a také mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého 

historickým soužitím člověka s tímto územím“ (CHKO Beskydy 2011). 

Celé území CHKO Beskyd se skládá ze tří geografických celků: Moravskoslezských 

Beskyd, kde je situována zájmová oblast dále se skládá z Rožnovské brázdy a Hostýnsko-

vsetínské hornatiny.  

 

Obr. č. 9 Orientační mapa CHKO Beskydy (CHKO Beskydy 2011, upraveno). 

1. vodní plochy, 2. nadmořská výška 330 - 400 m.n.m, 3. nadmořská výška 400 – 600 m.n.m, 4. nadmořská 

výška 600 – 800 m.n.m, 5. nadmořská výška 800 – 1000 m.n.m., 6. nadmořská výška 1000 – 1200 m.n.n., 

7.nadmořská výška 1200 – 1400 m.n.m.., 8. obec Malenovice. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prales
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ro%C5%BEnovsk%C3%A1_br%C3%A1zda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vset%C3%ADnsk%C3%A9_vrchy


Veronika Velebová: Geocaching v Malenovicích a okolí 
 

2012  10 
 

2.6.1. Flóra 

V oblasti Beskyd můžeme rozeznat dva základní typy bučin: v jižní části (oblast 

Javorníků a Vsetínských vrchů) převažují tzv. květnaté bučiny.  

V severních oblastech Beskyd (Moravskoslezské Beskydy – zájmová oblast) jsou   

na živinami chudém geologickém podkladu (hlíny, písky, jíly, spraše, štěrk) vyvinuty tzv. 

kyselé bučiny. Mezi stromy opět dominuje buk, mezi bylinami se však více uplatňují 

kapradiny a vysoká tráva třtina rákosovitá. Typický je také výskyt keříků borůvky.  

Nejrozšířenější typ přirozeného lesa v Moravskoslezských Beskydech představují 

bučiny a jedlobučiny. (obr. č. 10 A) Jedlobukové lesy, které kdysi pokrývaly téměř celé 

území, byly často nahrazeny nepůvodními smrkovými porosty (obr. č. 10 B).  

Horské smrčiny – zbytky těchto původních horských porostů smrčin najdeme pouze 

na Lysé hoře a v nejvyšších partiích Smrku a Kněhyně. Rašelinné a podmáčené smrčiny se 

vyvíjejí na extrémně zamokřených půdách ve vyšších polohách Beskyd. Hojně je přítomná 

přeslička lesní. Zbytky zachovalých podmáčených smrčin jsou chráněny např. v přírodní 

památce v Podolánkách. 

Louky a pastviny - V létě jsou rozkvetlé mnoha barvami a mohou zde růst dokonce   

i vzácné orchideje. Pravidelné kosení, pastva a jen doplňkové hnojení umožňují vznik 

druhově bohaté louky s řadou vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Z orchidejí se      

v oblasti Beskyd nejčastěji vyskytuje vstavač mužský (viz kapitola 4.6) a prstnatec 

Fuchsův. Mnohem vzácnější je vstavač bezový, pětiprstka žežulník nebo hlavinka horská 

(CHKO Beskydy 2011). 

 
Obr. č. 10 Porost v Moravskoslezský Beskydech (autor 2012). 

A) přirozené typ lesa – bučiny ( v pozadí smrkový porost), B) nepůvodní typ lesa - smrkový porost. 
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Podél navrhované turistické trasy se nacházejí zákonem chráněné rostliny: Blatouch 

bahenní, Prvosenka jarní, Sněženka podsněžník a rostliny využívané pro výrobu léčiv: 

Podběl lékařský a Devětsil lékařský, ale také se vyskytuje Sasanka hajní (obr. č. 11). 

 

Obr. č. 11 Rostliny nacházející se v CHKO Beskydy (autor 2012).  

A) Devětsil lékařský, B) Prvosenka jarní, C) Sněženka podsněžník, D) Sasanka hajní, E) Blatouch bahenní, 

F) Podběl lékařský. 
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2.6.2. Fauna 

Složení fauny je velmi pestré (obr. č. 12). Z obojživelníků je typický a hojný skokan 

hnědý a čolek horský, vzácný je čolek karpatský. Také se v Moravskoslezských Beskydech 

vyskytuje mlok skvrnitý. Hojný je výskyt netopýrů, z ptáků jsou četní dravci a sovy.        

Ze vzácnějších druhů ptactva se zde vyskytují drozd kolohřivec, datlík tříprstý, strakapoud 

bělohřbetý a kulíšek nejmenší. Poměrně hojný byl i tetřev hlušec, dnes jsou jeho stavy 

podstatně nižší a z mnoha lokalit vymizel úplně. Vzácná je vydra říční. Vedle srnčí a jelení 

zvěře žije ve zdejších lesích též rys ostrovid a ze Slovenska se sem opět vrací medvěd 

brtník.  

Od roku 1973 jsou zde medvědi pozorováni každoročně a podle přesvědčivých 

důkazů v Beskydech i několikrát přezimovali (CHKO Beskydy 2011). 

V Beskydech se také vyskytuje Vlk obecný, dokazují to informace z roku 2004, kdy 

vlci v Malenovicích napadli stádo ovcí a několik z nich roztrhali (Kandr 2004). 

 

Obr. č. 12 Fauna v Beskydech (autor 2012), (Novák 2010), (Sýbek 2012), (Machurková 2006). 

A) mlok skvrnitý, B) tetřev hlušec, C) rys ostrovid, D) medvěd brtník. 
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3. GEOCACHING OBECNĚ  

Geocaching je hra pocházející ze Spojených států amerických od 3. května 2000      

a na území ČR je označována jako geokešing. Je to hra na pomezí sportu a turistiky, která 

je určena pro všechny věkové kategorie, při které turista přichází na netradiční, ale za to 

geologicky a kulturně zajímavá místa a to vše formou zábavy – hledáním pokladů.  

Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS (viz kapitola 3.2). Osoba 

zabývající se geocachingem bývá označována slovem geocacher = geokešer = kešer. 

3.1. Geocache 

Geocache = geokeš = keš, keška. 

Keše jsou krabičky s určitým obsahem různého typu, velikosti, terénu a obtížnosti     

a představují hledaný poklad. Většinou to bývá plastová, voděodolná krabička.  

Poklad označovaný keš je krabička různé velikosti (obr. č. 13) a tvaru, která je 

ukrytá na zajímavém místě a lze ji nalézt pomocí souřadnic World geodetic systém (dále 

jen WGS 84). Při hledání se používají turistické tzv. geografické polohovací systémy (dále 

jen GPS). Hledat keš se dá i jen podle map a nápovědy, ale vhodné vybavení GPS usnadní 

pátrání.  

Bývá zvykem umísťovat do keše také nějaké „dárky pro objevitele“ a trasovatelné 

předměty (Geocoin-dřevěné mince apod). Nálezce keše si smí dárek ponechat, ale měl by 

místo něj vložit něco vlastního, srovnatelné nebo vyšší hodnoty pro další účastníky hry (viz 

kapitola 3.2). Dále se do keše vkládá tužka k zapisování nálezců a ořezávátko. Také se 

vkládá upozornění pro náhodné nálezce (příloha č. 1), (Lutovský 2007). 

 

Obr. č. 13 Velikosti keše a obsah keše (autor 2012). 

A) různě objemné schránky pro keš, B) obsah keše, C) dárky pro první nálezce. 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocaching
http://wiki.geocaching.cz/wiki/P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D_GPS
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Cache
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Mapa
http://wiki.geocaching.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Vybaven%C3%AD
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Trasovateln%C3%A9_p%C5%99edm%C4%9Bty
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Trasovateln%C3%A9_p%C5%99edm%C4%9Bty
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocoin
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Nalezen%C3%AD_cache
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Typy kešek, které se používají při celosvětové hře geocaching lze rozdělit               

do několika skupin, podle způsobu jejich vyhledání (tabulka č. 3).  

Navrhovaná trasa (viz kapitola 4) obsahuje pouze tradiční keš, multi-keš a mystery 

keš, které se také ve hře vyskytují nejčastěji. Keše typu event, virtuální a webcam nejsou 

příliš časté, spíš jen ojedinělé.  

Tabulka č. 3 Klasifikace keší dle typu (autor 2012). 

Keš 

grafická 

značka 
typ charakteristika 

 tradiční souřadnice ukazují přímo na cache, bez jakýchkoli mezikroků 

 multi skládá se z několika částí, nejméně dvou. 

 mystery cacher nezná souřadnice, musí je napřed zjistit, získá je vyluštěním kvízu. 

 event nejde o cache v pravém slova smyslu, ale o organizované setkání geocacherů. 

 virtuální byly zřízeny pro místa, kde není vhodné umístit fyzickou schránku. 

 webcam 

využívají existující webkamery, instalované jednotlivci nebo organizacemi, které 

monitorují různé oblasti, jako například parky nebo dopravní situace. Cílem je 

dostat se do záběru kamery a tím dokázat svou návštěvu. 

 

Velikost keše je jedna z nejdůležitějších vlastností samotné schránky (tabulka č. 4).  

Tabulka č. 4 Klasifikace keší dle velikostí (autor 2012). 

Keš 

grafická 

ukázka 
velikost charakteristika umístění běžný obsah 

standartní 

velikost 

 mikro 
dá se nenápadně 

uložit téměř všude 
městské oblasti 

miniaturní logbook, kousek 

tužky, ořezávátko 
35 mm 

 
small 

dobrá možnost 

ukrytí 

široký výběr 

možných úkrytů 

logbook, tužka, několik 

menších předmětů na výměnu 
0,5 až 1 litr 

 regular 
obvyklá ideální 

velikost 

ještě dobrá 

možnost ukrytí 

logbook, tužka, několik 

předmětů střední velikosti na 

výměnu 

0,7 až 3,5 

litrů 

 
large 

neobvyklá 

velikost 

obtížná možnost 

ukrytí 

logbook, tužka, větší předměty 

na výměnu, např.: knihy, cd 

apod. 

nad 3,5 

litru 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Tradicni.gif
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Multicache.gif
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Unknowncache.gif
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Eventcache.gif
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Virtualcache.gif
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Soubor:Webcamcache.gif
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Terén  - náročnost terénu se uvádí za ideálních podmínek – tj. za sucha a v denní 

dobu, a pro průměrného člověka. Hodnota (počet hvězdiček) terénu by měla vyjadřovat 

vždycky maximální překážku, tedy nejnáročnější část, na cestě až na dosah k samotné keši.  

Terén keše vyjadřuje náročnost pohybu v terénu při cestě na místo uschování keše. 

Mají-li se všechny typy terénu (tabulka č. 5) vejít do pětibodové stupnice, je navrženo 

dělení kategorií takto:  

Tabulka č. 5 Klasifikace keší dle náročnosti terénu (autor 2012). 

Keš 

grafická 

značka 
terén charakteristika 

pomůcka k sestavení počtu 

hvězdiček 

 1. 

silnice, chodníky, lesní cesty, kde se můžou 

pohybovat úplně všichni (kočárky, vozíčkáři, 

brusle), bez jakýchkoli překážek (kořeny, díry, 

obrubníky). Sklon max 10%, výška 60-100cm, 

vzdálenost od parkoviště max. 150 metrů 

1 - doskáču po jedné noze,   

1,5 - tam kam doskáču po 

jedné noze, ale vozíčkář 

tam nedojede 

 

 2. 
nezpevněné cesty, vyšlapané cestičky, nečiní 

problém pohybu zdravému jedinci 

2 - dojdu po dvou,                

2,5 - dojdu po dvou, ale 

musím se přidržet 

 3. 

terén bez cest s obtížnějším pohybem, strmý 

kopec, houští, přeskakování potoků, drobné 

obtíže (škrábance, zadýchání) 

3 - potřebuji se držet jednou 

rukou, 3,5 – potřebuju se 

přidržovat občas oběma 

rukama 

 

 4. 

terén přístupný sportovně zdatným, velmi 

strmé svahy, skály, bažiny, močály, přebrodění 

řeky nebo cache min. 2 metry nad zemí nebo 

jiné sportovní výkony 

4 – lezu tam po čtyřech.       

4,5 – lezu po čtyřech, i tak 

mám problém se tam dostat 

 

 5. 

pro velmi otrlé povahy, velmi náročný terén 

vyžadující speciální vybavení (horolezecké, 

potápěčské) 

5 – technické vybavení je 

nutné (lano, žebřík atd.) 

nebo potřebuji jištění 
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Obtížnost keše vyjadřuje, jak snadné/nesnadné je objevit keš v jejím úkrytu, 

případně, kolik nám zaměstná hlavu rozluštění cílové souřadnice (tabulka č. 6). Rozdělení 

úkrytů do pětibodové stupnice není lehké, každý určitě bude mít na obtížnost úkrytu jiný 

názor. Určitě to ovlivní i momentální intelektuální kondice či kvalita signálu GPS.  

Tabulka č. 6 Klasifikace keší dle obtížnosti vyhledání či řešení (autor 2012). 

Keš 

grafická 

ukázka 
obtížnost charakteristika 

 1. 
snadno identifikovatelná skrýš díky popisu či nápovědě, při pečlivé 

domácí přípravě dohledatelná i bez GPS, nepatří sem multi-cache 

 2. jednoduché multi-cache, tradiční cache se standartním ukrytím (pařezy) 

 3. složitější multi-cache, všechny cache vyžadujjí kvalitní domácí přípravu 

 4. náročné cache, obtížné mystery cache - složité šifry, dlouhé multi cache 

 5. 
nejtěžší mystery cache, časově náročné a náročné na intelekt cachera, ne 

každému se podaří objevit cache s touto obtížností. 

 

3.2. GPS navigace 

Při vyhledávání keší se kromě map používají hlavně GPS navigace. Na trhu se 

objevuje několik druhů GPS přístrojů. GPS může být jak externí přístroj (outdoorový, 

automobilový), (obr. č. 14), nebo zabudovaný v mobilním telefonu či hodinkách.  

GPS je vojenský globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem 

obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit polohu kdekoliv         

na Zemi. 

Já osobně jsem si na doporučení vybrala outdoorový (turistický) GPS přístroj eTrex 

30 od společnosti Garmin, který přímo podporuje geocaching. Cena tohoto přístroje v roce 

2012 činila cca. 5.500,-Kč. Tento model dokáže přijímat a zaznamenávat data                     

z amerických GPS, ruských GLONASS a v budoucnu i evropských GALILEO družic.     

Při využití obou systémů GPS i GLONASS může přijímač detekovat až 24 satelitů, čímž 

výrazně zpřesňuje polohu zaměření.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
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Navigační systém Garmin eTrex 30 je standartně dodáván s podrobnou turistickou 

navigační mapou České republiky Topo Czech v měřítku 1:25 000 s možností rozšíření    

na profesionální turistickou mapu Topo Czech PRO v měřítku 1:10 000. Přístroje kromě 

uvedené podrobné mapy obsahují základní mapu celého světa. Při hledání keše je kromě 

mapy ještě důležitější funkce kompasu, se šipkou, která ukazuje směr, kde se daná keš 

nachází a také její vzdálenost. 

Programy existující pro převod do jiných polohovacích systémů: (převod bodů GPS 

z S-JTSK do WGS 84 a naopak). Např.: program GPSConv 1.2 je na stránkách 

www.slunecnice.cz dostupný zdarma. 

Formáty souřadnic se mohou uvádět v těchto třech podobách: 

49°34'50.185"N, 18°24'38.742"E;  

49.5806069N, 18.4107617E;  

N 49° 34.83642', E 18° 24.64570'  

Ve hře geocaching se však používá formát souřadnic: N 49° 34.836 E 18° 24.645. 

Hledat keš lze i s GPS, která je zabudovaná v telefonu, ale při zakládání keše je 

potřeba místo uložení schránky přesně zaměřit a proto bych doporučovala zakoupit, 

některý z turistických přístrojů GPS.  

 

Obr. č. 14 Navigační přístroje (autor 2012). 

A) turistická navigace Garmin eTrex 30, B) automobilová navigace Garmin. 

http://www.slunecnice.cz/sw/gpsconv/
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3.3. Metodika založení keše 

Než kešer začne zakládat keš, měl by nejprve sám nalézt několik desítek až stovek 

keší pro dostatečné získání zkušeností. Zakládání keše, lze rozdělit do několika kroků        

(Lutovský 2007): 

Registrace: Zájemce o geocaching by se měl registrovat na geocachingový server 

www.geocaching.com, kde se zapojí do hry (stránky jsou v anglickém jazyce, ale lze je 

přepnout do českého jazyka). 

Pravidla hry: Dalším krokem je přečtení pravidel na www.geocaching.cz, kde 

v českém jazyce je podrobně vysvětleno jak postupovat. 

Zakládání keše: Kešer si musí uvědomit: Jaký typ keše chce zakládat, jakou velikost 

schránky (schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník do něhož se 

zapisují nálezci) a kam chce keš umístit (keš nesmí být umístěna na soukromém pozemku   

a nesmí propagovat reklamu), místo keše musí zaměřit pomocí GPS a dále publikovat      

na serveru www.geocachnig.com, kde musí vyplnit formulář pro založení keše. 

Formulář: Do formuláře se zapisuje typ, název bez diakritiky, jméno autora, datum 

umístění, souřadnice a lokalizaci keše. Dále se určuje obtížnost a terén a také se do popisu 

uvádí stručná charakteristika keše, např: Procházka přírodou, Městská procházka. Vhodné 

je napsat stručnou charakteristiku také v anglickém jazyce pro cizince, ale není povinností. 

Dále se uvádí charakteristika keše, u které je nutno se rozepsat. Uvádí se historie, 

zajímavosti. Multi a Mystery keše budou mít také návod jak je vyřešit. Kešer dále vypisuje 

podrobné nastavení, kde uvádí nápovědu (stručně, kde je keš uložena), může, ale nemusí to 

záleží na něm. Dále kešer popíše okolí: souvislosti s keší, parkování, občerstvení. Je-li vše 

v pořádku, kešer keš uloží a čeká na schválení. 

Schválení a kontrola keše: Na schválení kešer čeká nejdéle do třetího dne, než se 

ozve moravian reviewer (správce), (ke každému kraji v ČR je správce), který podrobně 

popíše, co je při zakládání keše špatně co je potřeba opravit a pošle odkaz na betatestera 

(kontrolora), který keš musí zkontrolovat, zda je vše na svém místě (správné zaměření 

keše) a zda je vše připraveno ke spuštění, také kontroluje ohodnocení obtížnosti, terénu     

a také zda odpovídá velikost keše. 
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Betatest (kontrola) už časově nezáleží na kešerovi, ale na určeném betatesterovi, zda 

si udělá čas na zkontrolování keše (může trvat i několik dní). Poté betatester pošle kešerovi  

připomínky, pokud nějaké jsou, ať odstraní nedostatky keše.  

Zveřejnění keše: Jakmile kešer veškeré nedostatky odstraní, pošle znovu 

betatesterovi žádost o kontrolu keše a žádost o potvrzení reviewerovi, že je vše v pořádku  

a připraveno ke spuštění. Jakmile betatester potvrdí správnost údajů reviewerovi, reviewer 

keš zveřejní a nastává hon o první místo. Takto se to opakuje třikrát, od čtvrté keše je kešer 

tzv. zkušený a keše může zakládat sám bez jakýchkoli betatestů.  

Po zkušenostech jsem já osobně začala zakládat první keš až po nalezení 50 keší, 

dřív mi to nebylo reviewerem doporučeno pro nedostatek zkušeností. Doporučeno je 

zakládat keš po několik desítkách až stovkách keší. 

Pravidelná kontrola zakladatelem: Při nálezu keše se kešer zapisuje jak do deníku, 

který je v keši, tak na server geocaching.com k samotné keši, kde se zapíše, zda keš našel 

nebo nenašel a zážitky spojené s hledáním. Také se zapisují připomínky nebo poděkovaní 

za keš. Připomínky mohou být např: dochází prázdné místo v deníku, není tužka, prasklá 

schránka a promočený deník, schránka odcizena. Tyto údaje by měl kešer kontrolovat.    

Při nějaké z uvedených připomínek se kešer o keš musí postarat: keš může pozastavit         

a nedostatky odstranit doplněním deníku, tužky, nebo vytvořením náhradní schránky. 

Pravidla výměny 

Pravidla geocachingu jsou jednoduchá: Najde-li kešer keš, může si z jejího obsahu 

něco odnést, avšak pouze pokud tam také sám protihodnotou něco vhodného vloží. Přitom 

se doporučuje postupovat podle principu „Měň fér, nebo neber nic“. 

Vhodné postupy:  

Nevezmu si nic a nechám pro ostatní jednu nebo více věcí. To vede k obohacení 

obsahu.  

Nejběžnější způsob výměny je, že měníme stejné počty věcí, např. máme s sebou tři 

děti, vezmeme tři věci a vložíme také tři věci. Přitom se doporučuje, aby užitná hodnota 

věcí vkládaných odpovídala zhruba hodnotě věcí, které si chceme odnést.  

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocaching
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Cacher
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Cache
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Nevhodné postupy:  

Vezmu dva předměty a zanechám pouze jeden, to by vedlo k ochuzení obsahu keše. 

Nepovažuje se za vhodné vkládat věci poškozené nebo přespříliš opotřebené a už 

vůbec ne výměnou za nové.  

Dále není dovoleno vkládat jídlo (možnost poškození nádoby hlodavci), zapalovače, 

sirky, nože, spreje (prevence proti ohrožení dětí v případě náhodného nalezení keše). Také 

nevkládáme věci organického původu (fauna a flóra z okolí keše) a podobné „suvenýry“ 

jsou pro další nálezce bezcenné a jen zbytečně zabírají místo.  

Trasovatelné předměty: 

V keši můžeme narazit na trasovatelné předměty jako např.: na dřevěná kolečka - 

Czech Wood Geocoin (CWG), (obr. č. 15), která jsou určena na směnu.  

Směna by měla proběhnout CWG za CWG a nebo také travelbug - předmět opatřený 

speciální kovovou známkou s identifikačním kódem, každý takový předmět má svůj cíl    

na přání zakladatele.  

Dodržením těch několika nepovinných, ale praxí ověřených a užitečných zásad 

přinese radost všem. 

 

Obr. č. 15 CWG - předmět určený ke směně (autor 2012). 

A) CWG-geocaching.cz, B) CWG-czech wood geocoin. 
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4.  NÁVRH TURISTICKÉ TRASY 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny detailní informace o jednotlivých keších 

umístěných podél turistické trasy. U každé keše jsou uvedeny: souřadnice, typ, velikost, 

obtížnost, terén, parkoviště, nejbližší občerstvení a charakteristika. Dále jsou uvedeny 

obrázky okolního prostředí a přímo samotné keše. 

Navrhovaná trasa vede přes keše existující:  1. Kostel na Borové, 2. Jako na dlani, 4. 

Satinské vodopády, 7. Albínovo náměstí, 10. Pod Ostrou - vyhlídka a mnou nově 

navržené: 3. Kaplička Malenovice, 5. Ondrášová skála, 6. Pod Lukšincem, 8. Medvědí 

skála, 9. Stezka starého Ještěra, 11. Satinské splavy (obr. č. 16). Výchozím a zároveň 

koncovým místem celé trasy je kostel Borová. 

 

Obr. č. 16 Navrhovaná turistická trasa s vyznačenými místy keše (Seznam 2012, upraveno). 

1. tradiční keš, 2. mystery keš, 3. multi-keš, 4. navrhovaná trasa, 5. stávající trasa po modré na Lysou horu, 

6. stávající trasa po žluté na Lysou horu, 7. stávající trasa po zelené na Lysou horu, 8. hranice CHKO 

Beskydy. 9. označení pro keš založené autorem práce., pozn.: čísla u jednotlivých keší označují počet keše a 

určují začátek trasy. 
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4.1. Keš - Kostel na Borové 

Jak se do Malenovic dopravit:  

Ostrava – Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí – Malenovice.  Z Ostravy            

do Frýdku-Místku po rychlostní silnici I. třídy R56 (placený úsek) směr Frýdek-Místek   

po silnici I. třídy 56 směr Frýdlant nad Ostravicí. Směr Malenovice - Malenovice se         

od Frýdlantu nad Ostravicí nacházejí cca 3 km východním směrem. 

Barokní kostel sv. Ignáce z Loyoly v Malenovicích (obr. č. 17, tabulka č. 7) je 

nejvýznamnější kulturní památkou obce. Za kulturní památku byl vyhlášen roku 2002. 

Přístup do kostela je během bohoslužeb, převážně středa, pátek, neděle (Beskydy 1998). 

„V obci Malenovice na samém okraji Beskyd se nachází kopec Borová s poutním 

kostelem ze 17. století, u nějž je umístěna tato keš. 

 

Obr. č. 17 Keš – Kostel na Borové (autor 2011). 

A) pohled na kostel, B) kostel zepředu, C) kořeny stromu, které skrývají keš, D) samotná otevřená keš. 
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Kostel na Borové vznikl z kaple, která je stále viditelná při pohledu z boku. K té byl 

přistavěn hrabětem Františkem Eusebiem z Oppersdorfu barokní kostel, zasvěcený sv. 

Ignáci z Loyoly. Kostel byl vysvěcen 14. 9. 1673 biskupem Františkem Karlem 

Neumanem z Vratislavi, protože témuž světci byl vysvěcen i dříve postavený kostel         

na Prašivé, došlo k jeho přesvěcení a tak je kostel na Prašivé zasvěcen sv. Antonínovi 

Paduánskému. Kostel na Borové byl po jistou dobu jezuitskou misijní stanicí. 

Ke kostelu se váží dvě známé pověsti. První z nich zmiňuje zázračnou moc tohoto 

místa pro bezdětný pár, kterému až pouť na Borovou zajistila nejdříve narození syna a pak 

i dvou dcer.  

Druhá se vztahuje ke kamenné lavičce, jejíž zbytky u něj naleznete. Pověst tvrdí, že 

dívka, která se na tuto kamennou lavici posadí se do roka vdá “(Geocaching 2008). 

Z okolí kostela pokud počasí přeje, jsou pěkné výhledy na tuto část Beskyd. 

Každoročně se v Malenovicích v létě na přelomu července a srpna (nejbližší neděle 

ke svátku sv. Ignáce) v občanském kalendáři připadá toto jméno ke dni 31. červenci, 

pořádá pouť. Zdejší pouť doprovází mnoho stánků a kolotočů.  

Tabulka č. 7 Detailní inforamace keše – Kostel na Borové (autor 2012). 

Keš – Kostel na Borové 

souřadnice N 49° 34.929 E 018° 23.724 

typ tradiční 

velikost small 

obtížnost 2 

terén 2 

parkoviště N 49° 34.835 E 18° 23.676 

občerstvení restaurace Borová 

nápověda Na přeponě trojúhelníku ze dvou velkých borovic a jednoho borovicového 

pařezu, v dutině pod kořeny jiného stromů 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 
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4.2. Keš - Jako na dlani  

Keš je určena pro milovníky krásných výhledů (obr. č. 19, tabulka č. 8). Souřadnice 

Vás zavedou na vršek Borová (obr. č. 18), poblíž hřbitova v Malenovicích k našemu 

národnímu stromu -Lípě srdčité. Celé okolí je zde jako na dlani, možno je vidět Lysou 

horu, kostel na Borové, Ondřejník a město Frýdek-Místek (Geocaching 2011). 

Lysá hora je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, která měří 1323 m n.m. Leží    

na rozhraní obcí Krásná, Malenovice, Ostravice a Staré Hamry. (Wikipedia 2012).          

Na Lysou horu jezdí z obce Raškovice pravidelně autobus, který jezdí od května do září 

každou středu a pátek, Dopravu zajišťuje ČSAD Frýdek-Místek a.s. (ČSAD 2011). 

Kostel Borová (viz kapitola 4.1.). 

Obr. č. 18 Výhled na panorama Moravskoslezských Beskyd od keše - Jako na dlani (autor 2011). 

A) snímek v pozadí s Lysou horou, B) snímek dominuje kostel Borová, C) hřeben Ondřejníku, D) snímek na 

kterém se v povzdálí nachází okresní město Frýdek-Místek vzdálené od keše 10 km.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_(okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malenovice_(okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hamry
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Ondřejník je geomorfologický okrsek Štramberské vrchoviny. Tento samostatný masív se 

táhne od severu na jih přes vrcholy Ondřejník (890 m), Úbočí (864 m), Stanovec (899 m)   

a nejvyšší vrchol Skalka (964 m), (Wikipedia 2012). Ondřejník se nachází mezi obcí 

Kunčicemi pod Ondřejníkem a Frýdlantem nad Ostravicí. 

Frýdek-Místek je město v Moravskoslezském kraji na obou březích řeky Ostravice, 17 km 

jižně od Ostravy. Je statutárním městem, které vzniklo 1. ledna 1943 spojením slezského 

města Frýdku a moravského Místku. Řeka Ostravice zde tvoří historickou zemskou hranici 

Moravy a Slezska a také přirozenou hranici mezi Frýdkem a Místkem (Wikipedia 2012). 

Tabulka č. 8 Detailní informace keše- Jako na dlani (autor 2012). 

Keš – Jako na dlani 

souřadnice N49° 35.202 E 018° 23.808 

typ tradiční 

velikost micro 

obtížnost 3 

terén 2 

parkoviště N 49° 35.096 E 018° 23.871 

občerstvení restaurace Borová 

nápověda tak trochu navíc 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 

 

Obr. č. 19 Keš - Jako na dlani (autor 2012). 

A) skrýš keše, B) samotná keš. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_okrsek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trambersk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skalka_(964_m)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1943
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
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4.3. Keš - Kaplička Malenovice  

Souřadnice Vás dovedou k malenovické kapličce (obr. č. 20, 21, tabulka č. 9), která 

se nachází na modré turistické stezce na Lysou horu. 

„Koncem září 1936 byla postavena nová zvonice u Kubalové kaple v Malenovicích. 

Zvonek pocházel z volenství ze sousední obce Lubna, kde svolával dělníky do práce         

na gruntě“ (Obec Malenovice 2006). 

Když bylo v první světové válce nařízeno vydat kostelní zvony k válečným účelům, 

domluvil se pan farář Carbol s majitelem statku p. Najmanem a odevzdal malinký zvonek 

od kaple a větší schoval doma. Po válce byl pak pověšen do zvonice u kaple                

(Obec Malenovice 2006).  

O soukromém zvonku Najmanově totiž úřady nevěděly. Co se týče stavby Kubalové 

kaple, v kronice není nic uvedeno, ale pamětníci ví, že byla zřízena Kubalová nadace. Pole 

okolo kaple mělo být ve správě faráře na Borové, který pole pronajímá a z tohoto pronájmu 

se mají hradit náklady spojené s údržbou této kaple (RKF Borová 2012).  

Kaplička byla restaurována v roce 2004. 

 

Obr. č. 20 Interiér Kubalové kaple v Malenovicích (autor 2012). 
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Tabulka č. 9 Detailní informace keše – Kaplička Malenovice (autor 2012). 

Keš – Kaplička Malenovice 

souřadnice N 49° 34.827 E 018° 24.450 

typ tradiční  

velikost small 

obtížnost 2 

terén 2,5 

parkoviště u keše 

občerstvení restaurace Rajská Bouda 

nápověda po modré na Lysou 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 

 

Obr. č. 21 Keš – Kaplička Malenovice (autor 2012). 

A) Kubalova kaple, B) zvonice u kaple, C) samotná keš, D) Keš ukrytá ve stromě nedaleko kapličky 
Malenovice. 



Veronika Velebová: Geocaching v Malenovicích a okolí 
 

2012  28 
 

4.4. Keš - Satinské vodopády  

Jedná se o multi-keš (obr. č. 22, tabulka č. 10), která se nachází v přírodní památce 

Satinské vodopády. 

Přírodní památka Satinské vodopády se nacházejí v severozápadně orientovaném 

údolí na území obce Malenovice v okrese Frýdek-Místek. Říčka Satina je levostranný 

přítok Ostravice. Celková rozloha této přírodní památky činí  8.76ha (Bajer 2006). 

Koryto Satiny je jedním z nejdelších a nejnázornějších příkladů skalních koryt 

v české části flyšových karpat. V rámci flyšových Karpat je unikátní geomorfologickou     

a geologickou lokalitou. Zajímavostí tohoto území je vytváření až 1,5m vysokých 

vodopádů zapříčiněných ležícími kameny. Území také navazuje na přírodní rezervaci 

Malenovický kotel (Bajer 2006). 

 

Obr. č. 22 Multi-keš - Satinské vodopády (autor 2011). 

A) Satinský vodopád výše položený, B) Satinský vodopád níže položený, C) skrýš keše, D) samotná keš. 
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Flóra - Podél koryta Satiny se díky špatnému přístupu a minimálních lidských 

zásahů, zachoval lesní porost s přirozenou dřevinnou skladbou. Jedná se o jedlové bučiny 

s příměsi smrků, javorem, ojediněle s jílem, lipou nebo dubem. V blízkosti toku a na 

skalních místech zde hojně rostou původní lesní keře.  

Fauna - Díky pestrým geomorfologickým podmínkám, výjimečné zachovalosti 

koryta a čisté vodě, zde nalézáme vodní bezobratlé živočichy. Vzácné jsou druhy chrostíků 

a dnes již také máme silně ohroženého obojživelníka mloka skvrnitého (viz kapitola 2.6., 

obr. č. 12). Dalším pro nás netypickým živočichem, který se zde vyskytuje je modranka 

karpatská.  

Z geologického hlediska se území nachází na kontaktu stratigraficky nejnižší části 

godulského souvrství – křemitého ostravického pískovce a podložních jílovců a jílovitých 

břidlic lhoteckých a veřovických vrstev (Menšík et al., 1983). Tok na mnoha místech 

odkrývá defilé těchto hornin (Bajer 2006).  

 

Na uvedených souřadnicích se nachází most přes potok Satina. Po spočítání pražců 

AB, které tvoří most, získáte čísla k dosazení do finálních souřadnic (Geocaching 2007). 

 
Tabulka č. 10 Detailní informace keše – Satinské vodopády (autor 2012).  

Keš – Satinské vodopády 

souřadnice N 49° 34.231 E 018° 24.725, na kterých se nachází nápověda k vyluštění 

finálních souřadnic 

finální souřadnice N 49°34.B35 E 018°24.9A6  

typ multi 

velikost small 

obtížnost 3 

terén 2 

parkoviště N 49° 34.060 E 018° 24.929 

občerstvení restaurace Rajská bouda 

nápověda skulina pod kamenem, kámen je přízemní a nejde zvednout 

děti ano 

auto/kolo ano/ne 
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4.5. Keš - Ondrášová skála  

Keš se nachází v těsné blízkosti Ondrášovy skály (tabulka č. 11). Jedná se o skálu 

tvořenou pískovcem (obr. č. 23 A), pod nímž prýští pramen pitné vody, který stéká          

do korýtka. Toto místo je ideální k osvěžení turistů. Právě u této skály byl podle ústního 

vyprávění, zvolen Ondráš vůdcem své družiny, podle kterého je pojmenovaná tato skála 

(Region Beskyd 2009). 

Korýtko v Malenovicích se nachází v nadmořské výšce 560 m n.m a jedná se            

o zastřešené korýtko (obr. č. 23 B), které je vytesané z mohutného kmene, do něhož vtéká 

pitná voda. Korýtko zde bylo od nepaměti, dříve však méně honosné (Šelong 2009).  

„Zbojník Ondráš žil v letech 1680-1715 a byl prvorozeným synem janovického fojta 

Ondřeje Fucimana a jeho ženy Doroty. Jeho rodina patřila k nejbohatším selským rodům 

na frýdeckém panství. Ondrášův otec dostal svého času k užívání na 20 let Lysou horu.  

 

Obr. č. 23 Keš – Ondrášová skála (autor 2012). 

A) Ondrášová skála, B) zastřešené korýtko, C) kořeny stromu pod kterým se nachází keš, D) samotná keš. 
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Do školy chodil Ondráš ve Frýdlantě a pak na gymnázium v Příboře. Pro svou 

odbojnost, ba přímo divokost byl však po 6 letech ze školy vyloučen. Ondráš se narodil     

v době, kdy byli sedláci zle utiskováni vrchností, která pošlapávala jejich odvěká práva, 

dokonce i nařízení samotného císaře. Ondráš s kamarádem Jurášem a dalšími vyrazili       

do hor – na Ostravici. Na Lysé hoře založili zbojnickou družinu, jejíž společníci byli          

z Malenovic, Raškovic, Sedliště, Staříče, Paskova, Starého Města u Frýdku, od Těšína,    

ale i od slovenské Turzovky. Tak se zrodil legendární zbojník Ondráš, který chodil          

po beskydských dědinách a se svou zbojnickou družinou napravoval panské křivdy a útisk 

na prostém lidu. Ondráš byl vůdcem zbojnické družiny, ale v hlavě jeho zástupce Juráše se 

postupně usazovala závist a touha vyniknout nad svého druha.  

Pověst praví, že se skupina sedmi zbojníků bavila v krčmě ve Sviadnově. Ondráš      

v tanci se svou milou – šenkýřovou dcerou Dorotkou – zapoměl na svůj kouzelný obušek. 

Žárlivý Juráš mu obušek vytrhl a Ondráše zabil…Ve skutečnosti se část zbojníků               

z Ondrášovy tlupy rozhodla vrátit k pokojnému životu. Slib beztrestnosti a vysoká odměna 

je zlákaly. 29. února 1715, uprostřed zábavy ve sviadnovské hospodě, umírá Ondráš rukou 

Juráše. Ten spolu s ostatními zbojníky dopravil Ondrášovo tělo na frýdecký zámek, kde 

bylo čtvrceno a pro výstrahu rozvěšeno po stromech na frýdeckém panství“ (Putzlacher, 

Kočka 2012). 

Tabulka č. 11 Detailní informace keše – Ondrášová skála (autor 2012). 

Keš – Ondrášová skála 

souřadnice N 49° 34.051 E 018° 24.904 

typ tradiční 

velikost regular 

obtížnost 3 

terén 3 

parkoviště N 49° 34.060 E 018° 24.929 

občerstvení restaurace Rajská bouda 

nápověda pod mechovým stromem (Obr. č. 23) 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 
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4.6. Keš - Pod Lukšincem  

Přírodní památka Pod Lukšincem (obr. č. 24), vyhlášena roku 1975. Ukázka druhově 

bohaté horské louky s výskytem chráněných druhů rostlin. 

Území zaujímá spodní část severovýchodně orientovaných svahů jedné z rozsoch 

Lysé hory Lukšince. Původním motivem ochrany území byla populace hořce 

bezlodyžného, který však byl počátkem 20. století vyhuben. I přesto je území cennou 

ukázkou květnatých horských luk. Travní porost je tvořen např. kostřavou červenou, 

tomkou vonnou, třeslicí prostřední a trojštětem žlutavým. Z bylin se vyskytuje např. vitod 

obecný, zvonečník klasnatý, pupava bezlodyžná, jarmanka obecná, prvosenka vyšší, viola 

Rivinova, pětiprstka žežulník, vstavač mužský a vemeník dvoulistý. Žije zde například 

mlok skvrnitý (Obr. č. 25) a skokan hnědý. Na sušších místech je hojná ještěrka živorodá                                

(Obec Malenovice 2006). 

Keš nehledejte na uvedených souřadnicích (obr. č. 27, tabulka č. 12), ty Vás zavedou 

k informační tabuli CHKO Beskyd – Pod Lukšincem. Keš se nachází necelých 150 m       

od výchozích souřadnic. 

Na louce Pod Lukšincem roste velké množství rostlin a vašim úkolem bude poznat 

několik z nich. Jejich správné určení Vám poté prozradí souřadnice, kde je uložena keš. 

Souřadnice získáte po vyluštění názvu rostlin (obr. č. 25, 26). 

 

Obr. č. 24 Keš - Pod Lukšincem (autor 2011). 

 A) pohled na louku – přírodní památku Pod Lukšincem v pozadí s Lysou horou, B) výhed na hotel Petr 
Bezruč z místa keše. 
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Obr. č. 25 Květena – obrázky k vyluštění souřadnic (Kocna 2011), (Sovík 2007), (Franc 2012). 

1) Hořec bezlodyžný, 2) Kostřava červená, 3) zvonečník klasnatý. 

 

N: 49°33.ABC 

1. A) zvonek luční=1 A) zvonek zahradní=3 A) hořeč bezlodyžný=6 

2. B) kostřava červená=8 B) tomka vonná=4 B) pupava bezlodyžná=6 

3. C) tomka vonná=5 C) třeslice prostřední=3 C) zvonečník klasnatý=7 

 

Obr. č. 26 Květena – obrázky k vyluštění souřadnic (Oliva 2012), (Herbář Wendys 2012), (Hoskovec 2007). 

4) trojštět žlutavý, 5) vitod obecný, 6) vstavač mužský. 

 

E: 018°25.EFG 
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4. E) prvosenka vyšší=9 E) trojštět žlutavý =4 E) jarmanka obecná =1 

5. F) vitod obecný =3 F) pupava bezlodyžná =1 F) viola Rivinova =7 

6. G) vemeník dvoulistý =4 G) vstavač mužský =8 G) pětiprstka žežulník =1 

Tabulka č. 12 Detailní informace keše – Pod Lukšincem (autor 2012). 

Keš – Pod Lukšincem 

souřadnice N 49° 33.760 E 018° 25.440, souřadnice zavedou pouze k informační 

tabuli CHKO Beskydy, k získání finálních souřadnic je potřeba vyluštit 

názvy rostlin 

finální souřadnice N 49° 33.687 E 018° 25.438 

typ mystery 

velikost small 

obtížnost 3 

terén 2,5 

parkoviště N 49° 33.923 E 018° 25.389 

občerstvení Jízdárna Malenovice 

nápověda visí 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 

 

Obr. č. 27 Keš – Pod Lukšincem (autor 2012).  

A) strom na kterým se nachazí keš, B) samotná keš visící na stromě. 
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4.7. Keš - Albínovo náměstí  

Keš se nachází na zajímavém náměstí v horách směrem na Lysou horu. Náměstí je 

pojmenované po lesníku Albínu Vančurovi z Malenovic. Ono to ani není náměstí (obr. č. 

28, tabulka č. 13) spíše rozcestí a jedna z cest vede právě ke keši. (Geocaching 2009). 

Tabulka č. 13 Detailní informace keše – Albínovo náměstí (autor 2012). 

Keš – Albínovo náměstí 

souřadnice N 49° 33.537 E 018° 24.593 

typ tradiční 

velikost regular 

obtížnost 3 

terén 3 

parkoviště N 49° 32.858 E 018° 24.510 

občerstvení Dřevjanka U Zbuja 

nápověda vedle pařezu 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 

 
Obr. č. 28 Keš – Albínovo náměstí (autor 2011). 

A) Albínovo náměstí, B) posezení na Albínově náměstí, C) pařez ve kterým se ukrývá keš, D) samotná keš. 
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4.8. Keš - Medvědí skála  

„Skála vystupuje ze svahu v jihozápadním úbočí Ostré hory nad obcí Ostravice (obr. 

č. 29, tabulka č. 14). Skála je z pískovce a výška stěn se pohybuje do 9m. Na skálu je 

možno lézt převážně s horním jištěním. Na vrcholu jsou umístěna jisticí oka“ (Goat.cz 

2012). Na Medvědí skálu se lze dostat z několika směrů. Směrem na medvědí skálu se 

dostanete podle malých žlutých hlav medvídků (obr. č. 30) nakreslených na stromech. 

Pokud počasí přeje, ze skály je krásný výhled na obec Ostravici a na panorama hor: Smrk, 

Malý Smrk, Pustevny a Radhošť. 

Smrk je druhou nejvyšší horou Beskyd s nadmořskou výškou 1276 m.n.m. V jeho masívu 

najdeme i několik menších vrcholu např. Malý Smrk (1173 m.n.m.). Hora je tvořená 

godulskými pískovci. Na nejvyšším vrcholu je uložena vrcholová kniha (Wikipedia 2011). 

Radhošť: je hora na závěru výrazného Pustevenského hřbetu dlouhého 3 km. S výškou 

1129 m n. m. jde o sedmou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd a o jejich 

nejzápadnější tisícovku (Wikipedia 2012). 

 
Obr. č. 29 Medvědí skála (autor 2012). 

A) Medvědí skála z boku, B) Medvědí skála z vrchu, C) panorama z vrcholu Medvědí skály. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hora
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pustevensk%C3%BD_h%C5%99bet&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tis%C3%ADcovka


Veronika Velebová: Geocaching v Malenovicích a okolí 
 

2012  37 
 

Tabulka č. 14 Detailní informace keše - Medvědí skála (autor 2012). 

Keš – Medvědí skála 

souřadnice N 49° 33.120 E 018° 24.001 

typ tradiční 

velikost regular 

obtížnost 2 

terén 3 

parkoviště N 49° 32.858 E 018° 24.510 

občerstvení hotel Sepetná 

nápověda klasická schránka, ve skále, není potřeba nikam šplhat 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 

 

Obr. č. 30 Keš – Medvědí skála (autor 2011, 2012). 

A) výhled na Ostravici a panorama hor Smrk a Radhošť, B) medvědí stezka, pomocné hlavičky medvídků 
nakreslených na stromech, C) místo, kde je ukryta keš, D) samotná keš. 
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4.9. Keš - Stezka starého Ještěra  

Keš se nachází na „Stezce starého Ještěra“ tedy na lesní cestě kudy se Petr Bezruč 

rád procházel a pravděpodobně zachytil toto prostředí ve svých básních (obr. č. 31, tabulka 

č. 15). Asi 2 km od Ostravice se nachází osada Hamrovice, odkud podnikal své výpravy 

Petr Bezruč na Lysou horu. Jeho poezie žije tímto krajem (Najbrt 1974). Básník Petr 

Bezruč vlastním jménem Vladimír Vašek a jeho pobyt na letním sídle ve srubu                 

na Ostravici – Hamrovicích. 

„Srub Petra Bezruče na Ostravici získalo Slezské zemské muzeum jako součást 

dědictví po básníku Petru Bezručovi. Obytná část srubu byla ponechána v původní podobě 

i se zařízením interiéru, který si Bezruč sám navrhl. V přilehlém dřevníku byla v roce 1983 

zbudována expozice s názvem Krajem Petra Bezruče.  

 

Obr. č. 31 Keš – Stezka starého Ještěra (autor 2012). 

A) stezka starého Ještěra, B) srub Petra Bezruče na Ostravici – Hamrovicích, C) keš ukrytá v pařezu, D) 
otevřená keš s pařezem. 
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Návštěvník srubu zde nalezne nejen autentické prostředí letního příbytku básníka,            

ale nutně chodí v jeho stopách, dotýká se životních příběhů básníka a především může 

poznat prostředí kraje pod Beskydem, jehož osud, v minulosti tak svízelný, zachytil básník 

ve svém stěžejním díle - ve Slezských písních“ (SZMO 2006). 

Starý Ještěr 

„Lidí se Bezruč stranil. I své básně posílal do časopisu Čas pod pseudonymem          

a s fiktivními zpátečními adresami. Pracoval na poště, takže odpovědi dokázal zachytit. 

Nikdo nevěděl, kdo básně píše, a v novinách se dokonce objevovaly výzvy, Pane Petře 

Bezruči, prosím, přihlaste se.  

Vyhýbal se veřejným vystoupením i focení. Když za ním přišla do jeho srubu          

na Ostravici návštěva, pozval ji většinou jen do kuchyně a snažil se jí co nejrychleji zbavit. 

Podle vyprávění hospodyně Otýlie Lojkáskové návštěva poznala, jak dlouho tam bude, 

podle toho, co kouřil. Když si zapálil cigaretu, bylo to jen na krátko.  

Skromný básník, který o sobě říkal, že je starý ještěr se v dopisech přátelům tak také 

podepisoval“ (Motlová 2010). 

Tabulka č. 15 Detailní informace keše – Stezka starého Ještěra (autor 2012). 

Keš – Stezka starého Ještěra 

souřadnice N 49° 33.281 E 018° 23.650 

typ tradiční 

velikost small 

obtížnost 2 

terén 2,5 

parkoviště 49° 32.862 E 018° 24.507 

občerstvení hotel Sepetná 

nápověda ačkoli mě nevidíš, přesto jsem tam 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 
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4.10. Keš - Pod Ostrou – vyhlídka  

Keš (obr. č. 32, tabulka č. 16) Vás přivede ke kříži, který v roce 1913 nechali 

postavit majitelé statku, který se nachází nedaleko. Od keše je nádherný výhled                

na panorama Beskyd. Pohled zleva: Smrk, Kněhyně, Čertův mlýn, Radhošť, celý hřeben 

Ondřejníku (Geocaching 2010). 

Tabulka č. 16 Detailní informace keše – Pod Ostrou – vyhlídka (autor 2012). 

Keš – Pod Ostrou - vyhlídka 

souřadnice N 49° 33.503 E 018° 23.477 

typ tradiční 

velikost mikro 

obtížnost 1,5 

terén 1,5 

parkoviště u keše 

občerstvení hotel Sepetná 

nápověda pošťák zvoní vždycky dvakrát 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 

Obr. č. 32 Keš – Pod Ostrou – vyhlídka (autor 2011).  

A) panoramatický snímek od keše, B) kříž z roku 1913, C) skrýš keše, samotná keš.  
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4.11. Keš - Satinské splavy  

Keš se nachází v obci Malenovice směrem na Novou Ves (obr. č. 33, tabulka č. 17). 

Satinské splavy jsou tvořeny několika uměle vybudovanými splavy. Místo je v létě vhodné 

ke koupání se psy. Hloubka pod splavem dosahuje v některých místech i několik metrů. 

Potok Satina pramení na severním úbočí nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd          

na Lysé hoře v nadmořské výšce cca. 900 m.n.n.. Potok Satina ústí v obci Nová Ves         

do řeky Ostravice. Horní tok potoka je ve skalní soutěsce a díky ležícím kamenům vznikají 

až 1,5 metrů vysoké vodopády. V horní části potoka je voda průzračná. 

Tabulka č. 17 Detailní informace keše – Satinské splavy (autor 2012). 

Keš – Satinské splávy 

souřadnice N 49° 34.404 E 018° 23.682 

typ tradiční 

velikost small 

obtížnost 1,5 

terén 1,5 

parkoviště 49° 34.490 E 018° 24.239 

občerstvení restaurace Rajská bouda 

nápověda visí 

děti ano 

auto/kolo ano/ano 

 
Obr. č. 33 Keš – Satinské splavy (autor 2012). 
A) pohled na Satinský splav nacházející se nedaleko od keše, B) samotná keš visící na stromě. 
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5. SHRNUTÍ 

Navržená turistická trasa je dlouhá cca 13 km a odhadovaný čas chůzí je cca 6,5 

hodiny. V odhadovaném čase je zahrnuta samotná cesta ke keši, hledání keší, které jsou 

individuálně časově náročné a také přestávky na občerstvení. Náročnost trasy je ovlivněna 

jednotlivými kešemi. 

Časový harmonogram zahrnuje 2 přestávky na občerstvení: první je Jízdárna 

Malenovice a druhá  je v Dřevjance u Zbuja (tabulka č. 18). 

Tabulka č. 18 Časový harmonogram (autor 2012). 

Časový harmonogram 

příchod (čas) keš odchod (čas) doba hledání (minuty) 

9:45 parkoviště pod kostelem 9:45 - 

9:55 Kostel na Borová 10:00 5 

10:10 Jako na dlani 10:15 5 

10:35 Kaplička Malenovice 10:40 5 

11:10 Satinské vodopády 11:20 10 

11:35 Ondrášová skála 11:45 10 

12:00 Pod Lukšincem 12:10 15 

12:15 1. přestávka – Jízdárna Malenovice 12:30 15 

13:05 Albínovo náměstí 13:15 10 

13:20 2. přestávka – Dřevjanka U Zbuja 14:00 40 

14:25 Medvědí skála 14:50 25 

15:15 Stezka starého Ještěra 15:25 10 

15:30 Pod Ostrou - vyhlídka 15:35 5 

15:55 Satinské splavy 16:00 5 

16:15 parkoviště pod kostelem 16:15 - 

  

Všechny jednotlivé keše jsou přístupné i v zimním období, doporučená obuv: 

trekkingová sportovní obuv a doporučené oblečení: termo-sportovní oblečení. 

Začátek trasy je na parkovišti pod kostelem na Borové, které je v nadmořské výšce 

450 m n.m. Nejvýše položená keš je na Albínovém náměstí, které je 755 m n.m. 
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Celkové náklady 

V kalkulaci jsou zahrnuty náklady na benzín z Ostravy a zpět. Náklady na benzín 

jsou počítány při průměrné spotřebě 7 litrů paliva na 100 km, při průměrné ceně jednoho 

litru benzínu 38,-Kč. Z Ostravy je první keš vzdálená 40 km, celková vzdálenost 

navrhované trasy je 13 km. Odhadovaný počet najetých kilometrů je přibližně 100 km. 

Doprava: 7 litru/100km x 38,-Kč = 266,-Kč. 

Ceník občerstvení: pivo 30, - Kč, minerálka 0,5 l – 25,-Kč, káva – 30,-Kč, tatranka – 12,-

Kč, polévka – 45,-Kč, smažený sýr, hranolky – 120,-Kč, halušky – 90,-Kč. 

Tabulka č. 19 Celkové náklady na jednu osobu a čtyřčlennou rodinu (autor 2012). 

Náklady na 1 osobu (v Kč) Náklady na 4 osoby (v Kč) 

doprava doprava 

auto 266,- auto 266,- 

doprava celkem: 266,- doprava celkem: 266,- 

občerstvení: Jízdárna Malenovice občerstvení: Jízdárna Malenovice 

1x káva 30,- 2x káva 60,- 

1x tatranka 12,- 4x tatranka 48,- 

1x minerálka 25,- 4x minerálka 100,- 

občerstvení: Dřevjanka U Zbuja občerstvení: Dřevjanka U Zbuja 

1x pivo 30,- 2x pivo 60,- 

1x polévka 45,- 2x minerálka 50,- 

1x halušky 90,- 4x polévka 180,- 

  2x smažený sýr 240,- 

  2x halušky 180,- 

občerstvení celkem: 232,- občerstvení celkem: 918,- 

cena celkem: 498,- cena celkem: 1184,- 

 

Celková odhadované náklady (tabulka č. 19) za jednodenní výlet po keších (doprava, 

občerstvení) za 1 osobu po zaokrouhlení činí 500,-Kč a za čtyřčlennou rodinu činí 1 200,-

Kč. 
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6. ZÁVĚR 

V první částí bakalářské práce jsem se zabývala přírodními poměry v zájmové 

oblasti. Dále jsem se zabývala geocachingem obecně, kde jsem definovala keš, dále typy, 

velikost, terén a obtížnost jednotlivých keší. Také jsem neopomenula výměnu 

trasovatelných předmětů a metodiku založení keše. Jelikož hra využívá přístroje GPS 

uvedla jsem i základní charakteristiku GPS.  

Hlavní část práce - návrh turistické trasy zahrnuje detailní informace jednotlivých 

keší, u kterých jsem zaznamenala jejich okolí a schránku samotnou. Také jsem trasu 

zpracovala z hlediska časové náročnosti, doporučila jsem vhodnou obuv a oblečení            

a zkalkulovala celkové náklady pro jednu a čtyři osoby.  

Hlavním cílem této práce bylo navržení turistické trasy, která by byla zábavou nejen 

pro malé, ale i velké turisty a zvýšila tak CR v Malenovicích a okolí, což bylo splněno, jak 

ukazuje stav nově založených keší (tabulka č. 20). 

S geocachingem mě seznámila paní Ing. Lenka Sedláčková a od té doby se tomu 

naplno věnuji nejen kvůli bakalářské práci, ale také ve svém volném čase.  

Tato práce obohatila nejen Malenovice a okolí zvýšením CR, jak dokazuje tabulka    

k 27. 4. 2012 stav nálezců mnou založených kešek, ale také mne a mou rodinu, protože 

vybráním tohoto tématu bakalářské práce jsme v přírodě stále častěji.  

Všem bych celosvětovou hru geocaching vřele doporučila, jak rodičům, kteří 

nemohou vylákat své ratolesti do přírody od počítače, tak samotným studentům, neboť je 

hra velice naučná, při luštění mystery-keší se člověk lecos přiučí. Geocaching je vhodný 

způsob jak upozornit na přírodní a kulturní zajímavosti nenásilnou formou.  

Geocaching je tzv. lákadlo jít ven za nějakým cílem.  
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Tabulka č. 20 Stav nalezených keší ke dni 27. 4.2012 (autor 2012). 

Keš 
Typ 

keše 

Založeno 

kým 

Datum 

publikace 

Stav keše ke dni 27. 4.2012 

nalezená nenalezená celkem 

Kostel na 

Borové 
tradiční pmoravec 12.7.2008 607 12 619 

Jako na dlani tradiční daflenM 11.8.2011 125 8 133 

Kaplička 

Malenovice 
tradiční autor 14.4.2012 26 0 26 

Satinské 

vodopády 
multi 

AMJM 

team 
10.4. 2007 397 23 420 

Ondrášová skála tradiční autor 18.3.2012 31 2 33 

Pod Lukšincem mystery autor 12.3.2012 17 0 17 

Albínovo 

náměstí 
tradiční Kubrt 4.12.2009 356 4 360 

Medvědí skála tradiční autor 18.3.2012 20 5 25 

Stezka starého 

Ještěra 
tradiční autor 21.3.2012 30 2 32 

Pod Ostrou-

vyhlídka 
tradiční kctvolary 24.7.2010 158 2 160 

Potok Satina tradiční autor 21.3.2012 24 0 24 
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