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Anotace 

          V této bakalářské práci je zpracován návrh turistické trasy v Hradci nad Moravicí a 

okolí. Trasa vede přes 6 mnou založených keší. První část práce  je věnována základní 

charakteristice území. Následně geocachingu a jeho pravidlům, druhům keší a GPS 

navigacím. Dále je popsána metodika práce, například registrace a založení keší. Druhá 

část obsahuje popis turistické trasy. Jsou zde uvedeny veškeré informace o keši, o místě, 

kde se nachází a o cestě k následující keši. Na závěr bakalářské práce jsou shrnuty 

informace o výsledcích práce a uvedeny její přínosy turistům. 

Klíčová slova: Hradec nad Moravicí, geocaching, keš, GPS, turistická trasa 

 

Summary 

          In this bachelory work is processed a proposal touristic route in Hradec nad 

Moravicí and surroundings. The route runs through six me based caches. The first part is 

devoted to the basic characteristics of the area. Subsequently geocaching and its rules, 

types of caches and GPS navigation devices. Further is described the methodology of 

work, such as registration and creating caches. The second part contains a description of 

the touristic route. Are here stated every information about caches, about place where it is 

located and about the way to the next cache. In the end of the bachelory work are 

summarized information about the results of the work and stated its benefits to tourists. 

Key words: Hradec nad Moravicí, geocaching, cache, GPS, touristic route 
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1. ÚVOD 

          Tato bakalářská práce se věnuje geocachingu v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém 

okolí. Téma práce jsem si zvolila ze dvou důvodů. Prvním bylo zalíbení ve 

světově rozšíření hře geocaching a druhým důvodem bylo vytvoření  vlastní trasy. 

          Cílem práce bylo vytvoření turistické trasy vedoucí po šesti mnou založených 

keších. Keše musely být umístěny na zajímavých místech, buď z historického či 

geologického hlediska. Mezi kešemi byly vybrány tři záchytné body s otázkami, týkající se 

trasy. Trasa začíná keší Nad loveckou stezkou odkud se pokračuje směrem k vyhlídce, dále 

na Stránku, kde je vodní elektrárna a papírna. Poté kolem Mariánské louky až na Hanuši.  

           Kromě turistické trasy a geocachingu práce obsahuje celkovou charakteristiku 

oblasti, od historie, až po přírodní poměry. Dále metodiku práce, kdy jsou popsány postupy 

při registraci, založení keší i zpracování dat a jejich úprava. V neposlední řadě popis 

jednotlivých míst s kešemi. 

         Cílovou skupinou pro zpracování bakalářská práce byli žáci 2. stupně základních škol 

a středních škol v rámci geovědní soutěže GEOLOGICKÉ KLADÍVKO. Soutěž pořádá 

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, pod záštitou Institutu geologického 

inženýrství. Soutěž má na starost Ing. Martina Polášková. Z jedné školy mohou být 

přihlášeny maximálně 2 družstva (1-3 studenti či žáci) v každé kategorii. Letos probíhá již 

4. ročník soutěže, jež je rozdělen do tří úkolů. Prvním je absolvování jedné z několika 

turistických tras (PŘÍLOHA Č. 1. A), která je ve formě zábavné hry geocaching (PŘÍLOHA 

Č. 2. B). K tomuto úkolu je nutné mít formulář (PŘÍLOHA Č. 2. C, 2. D) mapu , měřidlo 

délky či GPS. Dalším úkolem je test prověřující geovědní znalosti a nakonec samostatná 

práce. Přihlášky spolu s prvním úkolem se musí poslat do 5.5.2014. Soutěž se bude konat 

20.5.2014 od 8 hodin v Aule VŠB-TUO, v učebně NA2. Družstva s nejvyšším počtem 

bodů získají krásné ceny, jednotlivci pak upomínkové dárky. Mnou navržená trasa 

představuje jednu z tras pro řešení úkolu č. 1. (Geologické kladívko 2014) 
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

          Tato kapitola seznámí čtenáře se zájmovou oblastí. Od jejich historických počátků až 

do dnešní doby. S uvedením mnoha majitelů panství a  dalších zajímavostí. Nechybí zde 

ani seznámení s přírodními poměry, jako například s velice rozmanitou faunou a flórou, 

hydrologií  a klimatologií a nakonec důležitou geologií a geomorfologií. 

 

2.1 Město Hradec nad Moravicí 

          V podkapitole se nachází veškeré důležité a základní informace o městě a jeho okolí, 

doplněné mapami i obrázky. 

 

2.1.1 Lokalizace Hradce nad Moravicí 

          Město Hradec nad Moravicí se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Opava. 

Má rozlohu 4 403 ha. K lednu 2014 zde žilo 5 400 obyvatel (Ministerstvo vnitra České 

Republiky 2014). Tvoří jej osm částí a to Hradec nad Moravicí, Benkovice, Bohučovice, 

Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice (Obrázek 1). Zvolená trasa 

vede přes Hradec nad Moravicí a Žimrovice. (Regionální informační servis 2012) 

 

 
Obrázek 1: Hradec nad Moravicí a jeho části (Geoportal 2014, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – hranice města, 2 – části města, 3 – trasa, 4 – Hradec nad Moravicí, 5 - Moravskoslezský 

kraj. 
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2.1.2 Minulost a současnost  

         Hradec nad Moravicí byl osídlen již ve 3. tisíciletí př. n. l. (Polášková et al. 2006), 

kdy se zde nacházelo hradiště bádenské kultury nálevkovitých pohárů a kultura 

s kanelovanou keramikou. Mezi lety 800 – 600 př. n. l. zde sídlila kultura popelnicových 

polí. Tato kultura spalovala mrtvé a jejich popel uschovávala do nádob a pak na pohřebiště 

(Bušek, 1960). Z archeologických nálezů bylo zachováno kopí a železné pásky (Obrázek 

2)  (Kouřil et al. 2000). 

 

 
Obrázek 2: Archeologické nálezy (Kouřil et al. 2000, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – kopí, 2 a 3 – železné pásky. 

 

          Z archeologických výzkumů je zjištěno osídlení z 8 - 9. století a opevnění z 10. 

století v místě nynějšího náměstí. Je možné, že jde o jedno z pěti sídel kmene Holasiců. 

Z tohoto období byla nalezena keramika, kovové předměty a v malém množství i 

středohradištní zboží. Hojnější byly nálezy v navážkách před severním průčelím. 

Pozůstatky obvodového zdiva jsou skryty v Bílém zámku . (Kouřil et al. 2000) 

           Jméno Hradec se poprvé objevuje v 11. století, kdy odolalo útoku polského knížete 

Bolesalava Smělého. O této události se zmiňuje kronikář Galla Anonymus. Hradec byl 

pevnou oporou kraje i hlavním hospodářským těžištěm, nacházela se tady i zeměpanská 

správa.(Kotrba 1962, Kuča 1996, Turek 1971) 

           Koncem 12. století byl hrad významným vojenským správním střediskem. Ke 

zničení Hradce a okolí došlo roku 1241 vpádem mongolských Tatarů. Zachovala se i 

pověst, kdy tatarští velitelé vysílali zvědy. Někteří osamoceně projížděli krajinou a jiní se 

připojili ke karavaně kupců a putovali po soumarové stezce. Při útoku byla hradecká 

posádka překvapena, protože Tataři znali velice dobře okolí.  Jelikož byli v přesile, Hradec 

nakonec podlehl a byl zničen. Později byl znovu vystavěn na stejném místě s pevnými 

hradbami a věžemi. (Polášková, Polášek 2006) 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   4 

 

          Ve 13. století patřilo pod hradecké panství například  i Dubnice u Krnova či Skřípov 

(Turek 1971). Roku 1279 se vlastníkem Hradce stala královna Kunhuta. Po její smrti patřil 

Hradec Václavu II., později knížeti Mikuláši I. i Václavu III. Mezi léty 1309 a 1311 patřil 

Hradec s další oblastí Opavska knížatům lehnickým, Boleslavu a Vladislavu. Do roku 1383 

zde sídlili vladaři Opavského knížectví. Dalšími vlastníky byli knížata Přemek a Mikuláš, 

Vok a Lacek z Kravař. Význam Hradce poklesl, když si kníže Přemek nechal vybudovat 

v Opavě nový knížecí dům. Roku  1428  odvrátil napadení Hradce Husity vévoda Václav 

II., který se s nimi dohodl, tak oddíly pokračovaly dále do Slezska. Roku 1431 už Husité 

Hradec napadli, hradečtí se však ubránili. Od opavských Přemyslovců vykoupil většinu 

Opavska spolu s Hradcem Jiří z Poděbrad. Jeho syn Viktorín roku 1485 postoupil Hradec 

Janu Trnkovi z Ratibořan k rukám krále Matyáše Korvína. Roku 1481 udělil kníže 

Viktorín trhové osadě v podhradí městská práva a znak. Po té se vlastníci často střídali, 

některými z držitelů byli Pruskovští z Pruskova, Kryštofové či Neffzernové. (Město 

Hradec nad Moravicí 2013; Polášková, Polášek 2006) 

          Přímo v areálu se nacházel pivovar, ten se roku 1549 přesunul pod zámek, kvůli 

lepší dostupnosti pro suroviny. Koncem 19. století byl uzavřen, z budovy byla vytvořena 

restaurace (Obrázek 3). I ta byla roku 1921  zbořena (Kodeda 2009). (Město Hradec nad 

Moravicí 2013) 

         Ve skalnatém úbočí byly vytvořeny pivovarské sklepy (Obrázek 4), jež sloužily 

během 30. války (1618 - 1648) jako mincovna pro ražení falešných rakouských mincí 

(Kodeda 2009). V dobách třicetileté války význam Hradce upadl a stal se tak znovu 

vesnicí, městské práva byly obnoveny až roku 1702 (Město Hradec nad Moravicí 2013). 

Velikost panství bylo velice proměnlivé. Souviselo to s přibýváním či naopak ubýváním 

osad nebo vesnic (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Počet usedlostí (Turek 1971). 

Obec 1574 1607 1629 1738 

Hradec 12 27 32 27 

Podolí 16 27 32 112 

Žimrovice 18 17 19 26 

Benkovice 17 23 26 29 

Branka 13 13 18 32 

Bohučovice 16 16 17 31 

Větřkovice 49 42 47 50 

Březová 20 20 23 26 

Lesní Albrechtice 16 18 20 33 

Jančí 15 16 14 21 

Milostivice  16 15 17 

Chvalíkovice  19 20 43 

Vehovice  32 32 20 
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Obrázek 3: Restaurace v bývalé budově pivovaru (Kodeda 2009). 

 

 
Obrázek 4: Pivovarské sklepy (Kodeda 2009). 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   6 

 

 

Obrázek 5: Pohled z Hanuše na Hradec, fotografe z roku 1958 (Fotohistorie 2010). 

 

 
Obrázek 6: Pohled z Hanuše (vlastní foto 2013). 
 

         Po třicetileté válce panství velice utrpělo, roku 1624 se objevil mor. V letech 1626 až 

1627 byla vybita polovina dobytka. Zmínka je i o čarodějnictví, kdy se roku 1707 konal 

proces se dvěma ženami. (Turek 1971) 
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          Roku 1795 byla založena osada Kozí Hradec, později Ziegenburg (Kuča 1996). 

V letech 1778 až 1945 vlastnil Hradec nejvýznamnější rod, Lichnovští z Voštic, posledním 

byl Karel Max Lichnovský. Roku 1780 vznikl soukenický cech, díky zavedení chovu ovcí 

Lichnovskými. Počátkem 19. století se začínal rozvíjet průmysl, byla zde postavena 

přádelna, později přestavěna na pilu (fungující dodnes). Stavěly se pivovary, mlýny a další. 

V Brance vznikly Branecké železárny, v Žimrovicích papírna s vodním náhonem. Na 

přelomu 19. a 20. st. docházelo ke sporům mezi lidmi s českou a německou národností. I 

když byli Němci v menšině, měli velice silné hospodářské zázemí.  Vše pak vyvrcholilo ve 

střetu 22.7. 1906, kdy bylo zraněno přes sto lidí. V době 2. světové války zde prošel tzv. 

pochod smrti, šlo o sovětské zajatce. K osvobození Hradce došlo na konci dubna 1945. 

Roku 1971 byl znovu vyhlášen městem. (Město Hradec nad Moravicí 2013) 

          V dnešní době je znám velkou řadou kulturních aktivit, od jarmarků, výstav, 

festivalů až po koncerty či soutěže. Také je navštěvován díky mnoha turistickým stezkám. 

Mezi oblíbená místa turistů patří bezpochyby zámek a jeho park, dále Hanuše (Obrázek 5 a 

Obrázek 6) či Kalvárie (Obrázek 7). (Město Hradec nad Moravicí 2013) 

 

 
Obrázek 7: Slezská Kalvárie (Město Hradec nad Moravicí 2013). 
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2.2 Přírodní poměry 
          V následující podkapitole jsou uvedeny přírodní poměry, jako geologie a 

geomorfologie. Dále informace o hydrogeologii, klimatologii a o zdejší fauně a flóře. 

2.2.1 Geologie a geomorfologie 

Geologie 

          Zájmová oblast z hlediska regionálního členění ČR leží v Českému masívu (Obrázek 

8). Přesněji na jeho východní části v oblasti moravskoslezské, v rámci ní spadá části 

označené, jako silezikum (Grygar et al. 2014). 

 

 
Obrázek 8: Výřez geologické mapy (Biely et al. 1966, upraveno). 

Vysvětlivky: KENOZOIKUM: Neogén 1 – pliocén: brakické a sladkovodní pánevní uloženiny, 2 – miocén 

převážně střední až svrchní, většinou mořský, Neovulkanity 3 – čedičové vyvřeliny: čediče, tefrity, byzynity, 

augitit, limburgit, bazaltoidní andezit a jejich komínové brekcie, 4 – foidity:leucitity, nefelinity, melilitity a 

podobně, 5 – pyroklastika čedičových a trachytických vyvřelin, Paleogén 6 – převážně pelitické (pestré) 

vývoje, MEZOZOIKUM: Křída Karpat  7 – svrchní křída: různé vývoje v bradlovém pásmu a pestré i 

pelitické vývoje vnějších Karpat, 8 – svrchní – spodní křída: bašský vývoj ve vnějších Karpatech, 9 – spodní 

křída vnějších Karpat a spodní – střední křída vnitřních Karpat: různé mořské vývoje; těšinity, pikrity, 

MLADŠÍ PALEOZOIKUM: Karbon  10 – namur, místy se spodním vestfálem, kontinentální, v ostravské 

pánvi s mořskými vložkami, 11 – spodní karbon (kulm) nečleněný ve flyšovém vývoji, 12 – visé, převážně ve 

flyšovém vvoji, Hlubinné a žilné magmatity (variské) 13 – biotitické až muskovitické granity, STARŠÍ 

PALEOZOIKUM: Devon 14 – peliticko-psamitický vývoj, 15 – fylity, PROTEROZOIKUM 16 – amfibolity, 

Algonkium 17 – migmatity synkinematické,  18 – zlomy, mylonitová pásma: zjištěné, předpokládané, 19 – 

přesmyky, přesuny a nasunutí druhořadá, 20 – přesuny příkrovové, 21 – hranice ČSSR, 22 – Hradec nad 

Moravicí. 
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          Geologický vývoj započal během kadomského vrásnění v prekambriu před 660 – 

550 mil. let, kdy vznikla nejstarší vrstva a to brunovistulikum. To tvoří téměř celé podloží 

Moravy a Slezska. Skládá se z části z metamorfitů a hlavně z hlubinných magmatických 

hornin, od granitů až po bazické a ultrabazické horniny (Locker et al. 2013). (Suk et al. 

1991) 

 

 
Obrázek 9: Výřez geologické mapy moravskoslezské oblasti (Chlupáč et al.2002, upraveno). 

Vysvětlivky: B – brněnský masív, Bb – boskovická brázda, Čkp – česká křídová pánev, D – dyjský masív, de – 

desenská klenba, Dk – dyjský klenba, ke – keprnická klenba, M – kra Maleníku, Sk – svratecká klenba. 
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          Během variského vrásnění před 400 – 330 mil. let bylo podsouváno brunovistulikum 

pod moravikum. Došlo také k výraznému zformování zájmového území. (Suk et al. 1991) 

V období  416 - 298 mil. let, v devonu a karbonu byla oblast zalita mořem, na jehož dně 

docházelo k ukládání opakujících se vrstev. Tyto vrstvy jsou známy pod názvem kulm, 

někdy i variský flyš. ,,Jedná se o rozsáhlá souvrství hlubokomořských úlomkovitých 

usazenin, v nichž se rytmicky střídají písčité a jílovité vrstvyʻʻ (Janoška 1966). 

Charakteristickými horninami jsou droba, prachovec, jílová břidlice i slepenec. Tvoří 

podstatnou část geologického podloží (Obrázek 9). V období mezi spodním a svrchním 

karbonem došlo k vyvrásnění a následnému vyzdvižení těchto vrstev kulmu. Působením 

tlaku vznikl složitý systém příkrovů a vrás, který je viditelný u obce Klokočůvek. Systém 

má jednotný směr a to SSV – JJZ. (Janoška 1966) 

         Kulm je rozdělen na pět souvrství, pro zájmovou oblast je důležité hlavně hradecko-

kyjovické, které je nejmladším souvrstvím  (Janoška 1966). Západní hradeckou vrstvu 

tvoří především lavicovité droby s čočkami slepenců na západě u hradecké vrstvy. 

Slepence se liší od starších souvrství větším množstvím valounů křemene a menším 

množstvím kulmských hornin. Kyjovickou vrstvu tvoří především jemnozrnné horniny a to 

prachovce a jílové části, jež tvoří pouze vložky. Kvůli špatným  podmínkám pro rozvoj 

života se v kulmu vyskytuje menší množství živočichů, vázány jsou  na jemnozrnné 

horniny (Janoška 1966).   Nejvýznamnějším živočichem jsou  goniatiti, dále nautiloidi a 

mlži. Typickými zástupci rodů jsou Hibernicoceras, Dimorphoceras, Eumorphoceras, 

Cravenoceras a další. Flóru zastupují  kůry lepidodenderu a kmínky přesliček, jako 

kapradina Sphenopteris adianthoides, přeslička Eleutherophyllum mirabile a kořeny 

Stigmaria stellata. U kulmu jsou také velice časté bioglyfy, což jsou stopy po organismech 

(Janoška 1966). (Chlupáč et al. 2002) 

          V období druhohor byla oblast souší. Došlo ke zvětrávání variského orogénu a 

následnému odnosu částí. V třetihorách došlo opět k zatopení oblasti mořem a k vytvoření 

reliéfu. Toto vytvoření reliéfu zapříčinily horotvorné tlaky při vrásnění Karpat. Příčinou 

bylo rozlámání paroviny Jesenického podhůří na kry. Část ker byla nakloněna, vyzdvižena 

či se propadla. Reliéf pak dotvořily vodní toky. (Frank et al. 2005) 

          Pokryvné útvary ovlivnil  v pleistocénu ledovec. Došlo k překrytí starších vrstev 

usazeninami a to štěrky, písky a hlínou (Obrázek 10). Usazeniny zasahují proti proudu řek 

až k Hradci nad Moravicí. Podle původy usazeniny dělíme na ledovcové neboli glaciální, 

které vznikly za zalednění pevninským ledovcem. Pro tento typ usazeniny jsou typické 

bludné balvany, které obsahují švédské horniny, jako například červené žuly, ruly a 

porfyry. Dalším typem jsou ledoříční usazeniny, ty obsahují severské štěrky až jemně 

křemičité písky. Říční usazeniny, které na březích řek vytvářejí terasy. Eluviální hlíny, jež 

obsahují pozůstatky zvířat (nosorožců, sobů a svišťů). Posledním typem jsou eolické 

usazeniny představující spraše a sprašové hlíny. (Bušek 1960) 
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Obrázek 10: Výřez mapy kvartérního pokryvu a zvětralinového plášťe (Götz, 1966). 

Vysvětlivky: 1 – holocenní povodňové hlíny, 2 – svahoviny, 3 – sprašové hlíny a spraše (vyznačeny pouze při 

mocnosti větší než 2 m), 4 – glacilakustrinní písky sálského zalednění, 5 – glacifluviální písky a štěrkopísky 

sálského zalednění, 6 – glacigenní sedimenty sálského zalednění, 7 – fluviální štěrkopísky a štěrky hlavní 

(sálské) terasy, 8 – předkvartérní horniny a  jejich zvětraliny, 9 – hranice ČSSR, 10 – Hradec nad Moravicí              

 

Geomorfologie 

          Zařazení této oblasti z hlediska geomorfologického členění je uvedeno v tabulce 

(Tabulka 2). 

Tabulka 2: Zařazení oblasti z geomorfologického hlediska (Demek 1987). 

Systém Hercynský 

Provincie Česká Vysočina 

Subprovincie Krkonošsko-jesenická (sudetská) 

Oblast Jesenická oblast 

Celek Nízký Jeseník 

Podcelek Vítkovská vrchovina 

Okrsek Heřmanická a Melčská vrchovina 

 

          Tvarování zdejšího reliéfu proběhlo již během variského vrásnění, ke kterému došlo 

v prvohorách. Byl postupně zarovnáván povrch. Významně reliéf ovlivnilo alpinské 

vrásnění. Během mladších třetihor byla oblast několikrát zatopena mořem ze směru 

z Karpat. (Demek, 1987) 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   12 

 

          Hradec leží na rozmezí 2 okrsků a to Melčské a Heřmanické vrchoviny. Obě 

vrchoviny jsou tvořeny drobami a břidlicemi hradeckých a moravických vrstev, 

Heřmanická vrchovina je doplněna zbytky sedimentů z badenu. Pro oba okrsky je 

charakteristické hluboce zařezané údolí řeky Moravice s příkrými svahy a s menšími 

říčními terasami tvořené štěrkopísky. Typické jsou meandry, které Moravice vytvořila. 

Plošina Melčské vrchoviny je na západě vyšší a na východě nižší. Heřmanická vrchovina 

byla rozrušena erozí, (Balatka et al. 1987) 

 

 
Obrázek 11: Reliéf Hradce nad Moravicí (Geoportal 2014). 

Vysvětlivky: 1 – hranice města, 2  - hranice reliéfu, 3 – trasa, 4 – Hradec nad Moravicí, A – krajina plošin a 

pahorkatin, B – krajina širokých říčních niv, C - krajina vrchovin Hercynia, D - krajina zaříznutých údolí. 

 

 
Obrázek 12: Výškový profil trasy (vlastní obrázek 2014). 

Vysvětlivky: 1 až 3 – záchytné body, A – Nad loveckou stezkou, 2 – Hradecké výchozy, 3 – Bellaria, D – 

Vodní elektrárna a papírna, E – U studny, F – Hradecká šance. 
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          Základní rysy reliéfu (Obrázek 11) tohoto území tvoří krajiny zaříznutých údolí, dále 

krajiny vrchovin Hercynia. Severně za Hanuší část Hradce vytváří krajinu plošin a 

pahorkatin. Do velice malého území na severu Hradce zasahuje i krajina širokých říčních 

niv. Větší část městské zástavby Hradce a Žimrovice je situována ve sníženině podél údolí 

řeky Moravice. Zbylé části města se nachází ve vyšších polohách členitého území. Nejvýše 

jsou položeny Jakubčovice, leží na nejvyšším bodě Hradce nad Moravicí se jménem Šance 

(523 m n. m.), druhým nejvyšším bodem je Přední Kopec (520 m n. m.). Naopak nejmenší 

bod leží ve zmíněné sníženině v Hradci v blízkosti vlakového nádraží (262 m n. m.). Mezi 

významné  vrchy patří Doubrava (470 m n. m.), Kalvárie, kudy vede Křížová cesta (414 m 

n. m.) a Hanuše (427 m n. m.). (Geoportal 2014) 

          Celá trasa, jak je možné vidět z výškového profilu  (Obrázek 12)  je poměrně členitá. 

Začíná na zmíněné plošině v 264 m n. m., vede přes nejníže položený bod trasy. U zámku 

se nadmořská výška zvyšuje o necelých 100 m. S pokračující se trasou se zvedají i m n. m., 

to je dáno vrchem Doubrava pod kterým trasa vede. Mezi kešemi Hradecké výchozy a 

Bellaria je vidět údolí, jež vytvořila řeka Moravice, mimo to jak již bylo zmíněno i 

meandry. Dále trasa směřuje těsně pod vrch Doubravy, kde je nejvýše položeným bodem 

celé trasy.  Poté cesta sestupuje zpátky k zámku a nakonec k elektrárně. U elektrárny se 

nachází Mariánské louky, ty vytváří jakousi plošinu mezi Doubravou a Hanuši. 

V konečném úseku se m n. m. znovu zvyšují, důvodem je Hanuše, na jejímž vrchu je 

ukryta poslední keš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   14 

 

2.2.2 Hydrogeologie a klimatologie 

Hydrogeologie 

          Oblast patří do povodí Odry, která zaujímá plochu 6 252 km² (Povodí Odry 2014). 

Významným tokem, který ovlivnil zdejší krajinu je Moravice (Povodí Odry 2014). Řeka 

Moravice pramení ve Velkém kotli, na svahu Vysoké hole 1170 m n. m. Ústí do řeky 

Opavy 240 m n. m. Plocha tohoto povodí je 901,1 km² a celková délka řeky Moravice je 

105,1 km. Na toku se nachází přehrada Slezská Harta a Kružberk. (Štefáček 2008) 

          V několika místech se tok láme do pravého úhlu. To je dáno zlomy, které vznikly 

rozlámáním jesenické paroviny na jednotlivé kry. Moravice je z hlediska kvality vody 

klasifikována II. třídou jakosti, což znamená, že je mírně znečištěná. Na dně se nachází 

písky, štěrky, pískovce a arkózy (Obrázek 13). Moravice má na území Hradce několik 

přítoků. Zprava to je Hradečná a Bukovinský potok. Levými přítoky jsou Meleček, 

Kamenný potok a Melčský potok. Na Hradečnou se napojuje Záviliší. (Povodí Odry 2014). 

 

 
Obrázek 13: Výřez hydrogeologické mapy (Franko 1965, upraveno). 

Vysvětlivky: KVARTÉR 1 – písky a štěrky, propustnost dobrá až velmi dobrá, 2 – písky a štěrky teras, 

propustnost dobrá až velmi dobrá, 3 – převážně hlíny a spraše nepropustné, TERCIÉR: Neogén 4 – 

vulkanity, propustnost slabá, puklinová, zřídka průlinová, 5 – písky, propustnost dobrá, průlinová, 

MEZOZOIKUM: Křída 6 – písčité slínovce a vápnité pískovce, PALEOZOIKUM: Karbon 7 – pískovce a 

arkózy, propustnost dobrá, puklinová, částečně průlinová, PROTEROZOIKUM: Krystalinikum 8 – ostatní 

krystalinikum propustnost slabá, puklinová, 9 – zlomy zjištěné, zčásti s vyznačeným úklonem, 10 – zlomy 

předpokládané, 11 – přesunové linie, 12 – vyznačené zlomy přikryté, 13 – hranice artéské pánve, 14 – 

rozvodnice moří, 15 – umělé přehrazení vodního toku, 16 – pramen střední, 17 – minerální pramen malý, 18 

– minerální pramen střední, 19 – minerální pramen s CO², 20 – vrt hydrologicky významný, 21 - vrt s CO²,22 

– hranice ČSSR, 23 – vodní toky, 24 – Hradec nad Moravicí.  
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Klimatologie 

          Hradec nad Moravicí leží na rozhraní MT7 a MT9 (Tabulka 3, Obrázek 14). Oblast 

má mírně teplé klima, jež je charakterizováno krátkým, mírným až mírně teplým jarem. 

Dále mírným létem, které je mírně suché. Podzim je, tak jako jaro mírně teplý a krátký. 

Zima má krátké trvání sněhové pokrývky. Je mírně teplá, suchá až mírně suchá. 

(Weissmannová 2004) 

 

Tabulka 3: Chrakteristika klimatických oblastí (Weissmannová 2004, upraveno). 

 MT7 MT9 

Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 

počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 -3 - -4 

Průměrná teplota v dubnu 6 - 7 6 - 7 

Průměrná teplota v červenci 16 - 17 17 - 18 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 7 – 8 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 400 – 450 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 

Počet dnů zamračených 120 - 150 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 

 

 
Obrázek 14: Mapa klimatických oblastí (Weissmannová 2004, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 –CH7 , 2-  MT3, 3 – MT2, 4 –MT7 , 5 –MT9, 6 –MT10, 7 –okresní město, 8 – Hradec nad 

Moravicí, 9 – hranice okresu. 
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2.2.3 Fauna, flóra, CHKO 

         Většina zájmová oblasti Hradce nad Moravicí spadá do přírodního parku Moravice 

(Obrázek 15). Také do této oblasti zasahuje část národní přírodní rezervace Kaluža.  

 

 
Obrázek 15: Přírodní park Moravice (Geoportal 2014, upraveno) 

Vysvětlivky: 1 – hranice přírodního parku Moravice, 2 – trasa, , 3 –přírodní park Moravice, 4-  rezervace, 5 

– Hradec nad Moravicí. 

 

           V přírodním parku Moravice s plochou 14 250 ha vytváří řeka Moravice krásné 

údolí se strmými svahy a malé údolní nivy, jež mají velice pestrou vegetaci (Frank 2005). 

V parku se nachází kromě zmíněné přírodní rezervace Kaluža i Valach a Nové 

Těchanovice. Přírodní rezervace Nové Těchanovice, poblíž obce Zálužné ochraňuje zbylou 

část přirozeného porostu. Především buky lesní, duby letní, jedle bělokoré a habry obecné. 

Rozsáhlejší porosty zde tvoří třtina rákosovitá. V blízkosti se vyskytuje několik 

břidlicových dolů. Ty jsou z většiny obývány netopýry. V dolu Zálužné se vyskytují i 

ohrožení netopýři černí. Dalšími zástupci fauny jsou například bělopásek dvouřadý, 

střevlík vrásčitý nebo tesařík Pronocera angusta. Přírodní rezervace Valach se rozprostírá 

na jihozápadním svahu vrchu Vlčí hůry, nedaleko obce Jelenice. Charakteristická je 

v rezervaci vysokokmenná bučina a to buk lesní, habr obecný, javor klen, jedle bělokorá a 

další. Dalšími hojnými rostlinami jsou bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná či svízel 

vonný. (Kubačka 2004) 

          Kaluža je národní přírodní rezervací ležící u břehu řeky Moravice. Je zde zachována 

přirozená bučina, jedlobučina i květnatá bučina. Hlavní zastoupení mají buky lesní, na 

západních svazích javor klen, dub letní, lípa malolistá a další. Ve vyšších polohách 

s chudou půdou se vyskytuje bříza bělokorá. K nežádoucím patří jehličnany, jež byly 

vysazeny v minulých dobách. Dnes jsou odstraňovány a dochází k obnově bukového 
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porostu. Mezi ohrožené druhy patří lilie zlatohlavá (Obrázek 17) a kyčelnice devítilistá, 

mezi ohroženou faunu modrásek očkovaný (Obrázek 16), ohniváček modrolesklý či mlok 

skvrnitý (Obrázek 16). (Kubačka 2004)  

         Území přírodního parku má několik vegetačních jednotek, například dubohabrové 

háje, květnaté bučiny, údolní luhy, rašelinné březiny a další. Postupem času, zde také 

vytvořila mnoho meandrů, které ji charakterizují. Jedním z chráněných rostlin je bledule 

jarní (Obrázek 17), ďáblík bahennní či pérovník pštrosí (Obrázek 17). Z živočichů horské 

druhy střevlíků, například Carabus linnei. (Kubačka 2004) 

 

 
Obrázek 16: Fauna. 

Vysvětlivky: 1 – modrásek očkovaný (Hejda, 2010), 2 – rak říční (Maňas 2004), 3 – výr velký (Zima 2009), 4 

– mlok skvrnitý (Šaržík, 2013). 

 

          Modrásek očkovaný, Maculinea teleius je ohrožený zástupce motýlů. Objevoval se 

na téměř každé vlhké louce zejména v nížinných oblastech. Ovšem díky změnám  

v zemědělství a péči o krajinu došlo k jeho ohrožení a odsunu do podhorských poloh. 

Nejvíce se vyskytuje v jižních Čechách a na jihovýchodní Moravě. V jeho životním cyklu 

je vázaný na mravence. Kdy jeho housenku dělnice odnesou do mraveniště. Tam začne 

požírat larvy mravenců a nakonec se zde i zakuklí. Kromě mravenců jsou vázáni na 

rostliny krvavce totenu, kterou se živí. Jako larvy květenstvím a plodenstvím a v dospělosti  
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hlavně jeho nektarem a dále bobovitýma rostlinami. Na líci mají křídla modré zbarvení, 

naopak na rubu mají světlé, z obou stran doplněné o černé skvrny. (Hejda 2010) 

         Na oblast Hradce  měl velký význam pevninský ledovec, který zapříčinil zničení 

třetihorních rostlin. Zachovalo se jen ty, které se přizpůsobily změnám. Po zalednění 

v období pleistocénu zůstaly rostliny na rašeliništích a slatinných lukách. Především 

teplomilné rostliny se na toto území dostaly díky větrným proudům sarmatským a 

danubiálním. Nachází se zde většinou smíšené lesy, zastoupeny hlavně duby, buky, 

osikami, břízami, olšemi, vrbami, jasany, jilmy a dále smrky, jedlemi, borovicemi a 

modříny. V Hradci se vyskytují na suchých místech kakost krvavý (Obrázek 17), sveřep 

vztyčený. U řeky Moravice to jsou vítod rakouský, rmen rakouský, třtina pestrá a ďáblík 

bahenní. Na okrajích lesů u Moravice rostou plavuň vidlačka, na skalkách u Žimrovic a 

v Hradci sleziník německý. (Bušek 1960) 

         Z fauny je možné zahlédnout ve zdejší lesích srny, jeleny, muflony, divočáky, či 

lišky. V řece se vyskytují raci říční (Obrázek 16). Velkou skupinu tvoří ptáci, jedním 

z nich například čáp černý, výr velký (Obrázek 16) a krkavec velký. (Havrlant 2014) 

 

 
Obrázek 17: Flóra. 

Vyvětlivky: 1 – lilie zlatohlavá (Daněk 2006), 2 – pérovník pštrosí (Pleva 2006), 3 – kakost krvavý (Šinkyřík 

2009), 4 – bledule jarní (Coufal 2011). 
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3. GEOCACHING OBECNĚ 

          Je celosvětovou hrou založenou na principu GPS. Cílem hry je najít cache pomocí 

souřadnic, kterou někdo ukryl. Souřadnice cache (keše) a její popis lze najít na  

www.geocaching.com. Keše většinou obsahují deník, tužku, informační leták o 

geocachingu a také další zajímavé věci. Jsou umístěny na různých místech, jak v přírodě, 

tak i ve městech. Při nálezu keše je možno odnést  nějakou z věcí v krabičce a místo toho 

vložit něco v podobné hodnotě. Důležité je se zapsat do deníku a keš ukrýt zpět na původní 

místo. (Hojgr, Stankovič 2007) 

          S geocachingem souvisí pojem geomuglové, muglové či mudlové. Jedná se o osoby, 

které poškozují nebo vykrádají keše. Také travelbugy či geocoiny. Travelbug je předmět, 

jež má identifikační štítek s vyraženým číslem. Geocoin je mince jež má vyražený kód. 

Podobně jako u travelbugu je jejím úkolem putovat po světě. (Hojgr, Stankovič 2007) 

          Počátky této sportovně založené hry jsou spojené s květnem 2000, kdy byla zrušena 

selektivní dostupnost americkým prezidentem Billem Clintonem. To znamenalo, že byla 

zpřesněna poloha ze stovek metrů na pouhé jednotky metrů. Ihned na to zakladatel David 

Ulmer založil první keše. O pár dni později ji našel první geocacher, v češtině geokačer či 

kačer. Na začátku byly keše ukrývány ve starých bednách na munici. O měsíc později bylo 

ukryto již 21 keší a roku 2006 až 295 640, z toho v ČR zhruba 1900. (Hojgr, Stankovič 

2007) 

          Roku 2007 to již bylo v ČR 4550 keší a okolo 4000 aktivních kačerů. S rostoucím 

počtem keší samozřejmě souvisel i rostoucí počet kačerů. Počátkem roku 2014 bylo 

aktivních kačerů již okolo 22 000. (GeoWiki 2013) 

 

3.1 Základní pravidla 

          Zde jsou uvedeny základní pravidla, kterými se musí řídit hráči geocachingu  Ti 

musí být zaregistrováni na webových stránkách www.geocaching.com. 

          Při nálezu keše si z jejího obsahu můžete něco odnést, v případě, že zde zanecháte 

něco protihodnotou. Do keše se nesmí ukládat žádné jídlo, zapalovače či sirky, nože a další 

neestetické věci. U putovních předmětů se nic nezanechává ani neodnáší. (Hojgr, 

Stankovič  2007) 

          Dále je potřeba  po nálezu keše se zapsat do logbooku. Pokud v keši chyběl nebo 

docházel logbook či tužka, je nutné se obrátit na ownera (majitele keše). Keš musí být 

ukryta a zamaskována stejně, jako byla nalezena. Také je důležité zapsat svůj nález keše na 

webové stránce. Podstatná je pro majitel keše odpovědnost za její stav nebo zda je vše 

v pořádku a nic nechybí. (Hojgr, Stankovič 2007) 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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3.2 Keše 

          Jak jsem se již zmínila, jedná se o krabičku s obsahem. Tu nalezneme pomocí 

souřadnic na www.geocaching.com. Důležité je, aby nepropouštěly vodu a vlhkost. 

Existuje celá řada keší, které se liší podle velikostí, druhů keší terénem nebo obtížností. 

Rozvedeny budou dále (Tabulka 4,Tabulka 5Tabulka 6Tabulka 7Tabulka 8). (Hojgr, 

Stankovič 2007) 

 

Tabulka 4: Velikost keše (Geowiki 2013). 

Značení Jméno Popis 

 

Microcache Obsahuje jen malý logbook, tužku a strouhátko. Někdy 

výměnné předměty velikosti maximálně mince. 

 

Small Vždy obsahuje logbook, psací potřeby a výměnné předměty. 

Objem má od 0,3 litru do 0,7 litru. 

 

Regular Vždy obsahuje logbook, psací potřeby a výměnné předměty 

střední velikosti. Má objem od 0,7 litru do 3,5 litru. 

 

Large Obsahuje logbook, psací potřeby a výměnné předměty 

větších rozměrů. Má objem větší než 3,5 litru. 

        
Other Neobvyklá schránka. 

 

Tabulka 5: Typy keší (GeoWiki 2013). 

Značení Jméno Popis 
   

    

Earthcache Nachází se na místě s geologickou zajímavostí. Úkolem 

je zjistit si informace o místě. 

   

Groundspeak 

Headquarters 

Mystery keš, která je umístěna v sídle společnosti 

Groundspeak. 

   

Lab cache Pod touto keší se můžou skrývat nové testované typy 

keší. 
   

   

Letterbox hybrid 

 

Část se hledá s pomocí souřadnic a druhá část díky 

popisu cesty nebo fotografie. 
   

    

Multi-cache 

 

Zadány jsou souřadnice první keše. K dalším je nutný 

výpočet či vyřešení hádanky.  
       

     

Mystery cache Souřadnic nejsou uvedeny. Musí se vypočíst či 

vyhledat, například v historických pramenech. 
    

   

Tradiční cache K nalezení potřeba znát souřadnice a nějaké důležité 

informace o terénu či samostatné keši. 
    

     

Virtuální cache Nejde o fyzickou keš, ale o informace. Ty se pošlou 

ownerovi. Dle správnosti bude keš uznána či nikoliv. 
      

    

Webcam cache Úkolem je vyfotit se před objektivem, jenž je na místě 

s pomocí partnera a poslat fotografii na web s časem. 

http://www.geocaching.com/
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Tabulka 6: Typy eventů (GeoWiki 2013). 

Označení Jméno Popis 
     

     

CITO event Event, který je spojen s uklizením místa. 

   

    

Event cache Setkání geocacherů při kterých se 

seznamují, vyměňují geocoiny a podobně. 
    

   

GPS adventures maze exhibit Setkání, kde si lidé seznamují s navigací, 

GPS technologiemi a geocachingem. 
  

    

Groundspeak block party Výroční setkání společnosti Groundspeak. 

 

    

Groundspeak lost and found 

celebration 

Setkání konané společnosti Groundspeak. 

 

    

Lost and found event cache Setkání k 10. výročí vzniku geocachingu. 

 

    

Mega – event cache Stejný, jako běžný event. Liší se pouze 

velikostí. 

  

Tabulka 7: Terén (Hojgr, Stankovič 2007). 

Terén Vhodné pro Cesty 

       
Zpevněné cesty,  chodníky, polní cesty  . . . 

          
Nezpevněné cesty, louky, vychozené cesty . 

          
Kopce, houští, potoky snadno přeskočitelné . 

             
Strmé svahy, bažinatý terén, přebrodění řeky 

          
Obtížný terén, nutná speciální výbava . . . 

 

Tabulka 8: Obtížnost (Hojgr, Stankovič 2007). 

Obtížnost Popis 

 
Úkryt lze snadno najít pomocí popisu keše či její nápovědy. 

 
Snadné multi-cache, keše s obvyklým úkrytem. 

 
Keše s náročným výpočtem a důmyslnými skrýšemi. 

 
Náročné keše se složitými šiframi, dlouhé multi-cache. 

 
Nejtěžší keše, časová a intelektuální náročnost. 
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3.3 Pomůcky pro geocaching 

          U geocachingu je možnost vybrat si z velké řady přístrojů od hodinek, mobilních 

telefonů, ručních přijímačů GPS až po námořní navigace. Nejlepšími jsou však ruční 

přijímače GPS. Pomůckou jiného druhu jsou mapy, které budou rozvedeny dále. 

  

3.3.1 Hledání keše pomocí navigace 

          Nejprve je důležité zjistit souřadnice a veškeré informace o keši. Přínosem jsou i 

příspěvky předchozích nálezců. Ve spodní části listingu je zašifrovaná nápověda k nálezu 

kešky. Ta by se měla vyluštit až v případě, pokud keš opravdu není možno nalézt. 

Nápovědu je možné dešifrovat přes počítač automaticky nebo díky klíče, kdy se nahrazují 

písmena. Poté se souřadnice zadá do GPS a to buď ručně nebo pomocí softwaru. (Hojgr, 

Stankovič 2007) 

           Nyní se s GPS může vyrazit hledat keš. GPS vede přímo ke keši. Tak může být 

někdy cesta náročnější, než kdyby se šlo oklikou. Až  se dojde na místo, záleží na 

šikovnosti kačera, zda použije nápovědu či nikoliv. Při nálezu samotné krabičky, je potřeba 

se zapsat pod svým uživatelským jménem s datem, popřípadě napsat, co bylo vyměněno. 

Nakonec ukrýt keš zpátky, tak jak byla nalezena. Už zbývá zalogovat keš na stránkách 

www.geocaching.com. Kdy je v lisitngu keše v pravém horním rohu odkaz Log your visit. 

Při zápisu se vybere log typu Found it a napíše něco ke keši, většinou se děkuje.  

 

Typy přijímačů GPS 

         GPS je jedním z globálního polohovacího a navigačního satelitního sytému. Jedná se 

o americký systém  NAVSTAR GPS, jež slouží ke stanovení pozice a navigace kdekoliv 

na světě. Dalším systémem je například ruský GLONASS. (Homola et al. 2004) 

         GPS se skládá z několika segmentů a to řídícího, kosmického a uživatelského. Řídící 

segment je složen z pozemních stanic Z názvu je patrné, že řídí celý systém, dále také 

monitoruje signály družic a další. Kosmický je tvořen soustavou družic, které obíhají po 

určených dráhách. Uživatelský segment informuje uživatele o poloze, čase  a rychlosti. 

Tvoří ho antény a procesory. Sytém je založen na principu stanovení vzdálenosti mezi 

satelitem a přijímačem. Měří se časový interval mezi vysláním signálu a jeho přijetím. 

(Hojgr, Stankovič 2007) 

          Automobilové přijímače GPS jsou jedním z nejpoužívanějších GPS přijímačů spolu 

s ručními přijímači GPS. Využívány jsou především pro turistiku. Jsou odolné vůči 

otřesům, vodě a prachu. Výhodou je zde taky napájení klasickou AA baterií. Jiným typem 

jsou kapesní počítače, známé také jako PDA, Palm PC a další. Mezi nejlevnější a 

nejjednodušší typy přijímačů patří moduly GPS bez displeje. Nevýhodou je jeho závislost 

na dalším přístroji, jako mobilním telefonu, notebooku a jiných. Do speciální skupiny patří 

námořní přijímače GPS. Používají se na moři, při vedení lodí a jejich navigaci. Posledním 

http://www.geocaching.com/
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typem jsou ostatní přijímače, fotoaparáty, které při focení zaznamenávají polohu pořízení. 

Dále hodinky, geodetické přijímače, cyklopočítače a mnoho dalších. (Hojgr, Stankovič 

2007) 

 

Souřadnicový systém 

          Přijímače GPS udávají polohu v geografických souřadnicích  ve světovém 

 geodetickém systému WGS-84. Dalšími systémy jsou S-JTSK a vojenský systém S-42. Při 

zadávání souřadnic je velice důležité uvést správnou zeměpisnou šířku (N – severní šířka, 

S – jižní šířka) a délku (E – východní délka, W – západní délka). (Hojgr, Stankovič 2007) 

 

Ukázky různých formátů souřadnic (Geocaching 2013): 

• N 48°46.667 E 17°33.767                            • 38.054281, -144.214370 

• N 40 02.758 W 146 22.163                          • S 49.8790° E 002.8325° 

• N 38° 02' 52.420" W 135° 10' 15.680" 

 

3.3.2 Hledání keše pomocí mapy 

 

 
Obrázek 18: Výřez mapy na stránkách geocachingu (Geocaching 2014, upraveno). 

         Nejvhodnějšími typy keší pro tento odlov jsou tradiční, earth a někdy mystery. 

Prvním krokem je zobrazení listingu a zjištění souřadnic. Souřadnice se zadají na 

webových stránkách www.mapy.cz nebo www.maps.google.com a poté zakreslí do mapy. 

Někdy stačí prohlédnout si jen mapu na www.geocaching.com  (Obrázek 18). Není na 

škodu zakreslit si i záchytné body. S mapou se pak vydá hráč do terénu. Také je možno 

vytisknout si přímo mapu z webových stránek. Tak jako u hledání keše pomocí GPS, může 

hráč použít nápovědu. 

http://www.mapy.cz/
http://www.maps.google.com/
http://www.geocaching.com/
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4. METODIKA PRÁCE 

          Navrhnutí turistické trasy záviselo především  na nalezení zajímavých míst pro 

umístění keší. Zajímavá musela být zejména pro děti základních a středních škol. 

Důležitým bodem byla kontrola s mapou  na stránkách www.geocaching.com, aby nedošlo 

ke kolizi. Poté byla potřeba registrace,  příprava a založení keší, následné  vytvoření 

listingu a schválení keší. Ihned po schválení keší, je začali hledat hráči. 

 

4.1 Registrace 

          Prvním krokem byla registrace na webových stránkách www.geocaching.com.  

Stránka je v anglickém jazyku. Je zde možný výběr z mnoha jazyků, samozřejmě i  

českého. V horním pravém rohu je nabídka zaregistrovat se.  

          Objeví se formulář (Obrázek 19), který je potřeba vyplnit. První k vyplnění je 

uživatelské jméno, musí být v rozsahu 2 až 20 znaků. Další je heslo, tak jako u 

uživatelského jména musí mít rozsah 2 až 20 znaků. Pro kontrolu je nutné heslo uvést  

znovu. Pokračuje výchozí e-mailová adresa, jež je k vyplnění opět po druhé. 

 

 
Obrázek 19: Registrační formulář (Geocaching 2013, upraveno). 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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           Dále  je potřeba vyplnit jméno a příjmení, popřípadě osobu, která mi o geocachingu 

řekla. Poté  zbývá zaškrtnutí, pokud chci odebírat e-maily ze stránky Geocaching.com. Na 

konci už jen potvrdit, že jsem četla a souhlasím s podmínkami a dát vytvořit účet. Po chvíli 

by měl na mail, který jsem uvedla dojít validační e-mail.  Ten obsahuje moje uživatelské 

jméno, validační kód a odkaz. Po odkliknutí uvedeného odkazu, se objeví stránky 

Geocachingu, kam je validační kód třeba napsat. 

           Po registraci je možné upravit účet, například zadat domovské souřadnice nebo 

upravit uživatelské informace.  Mé uživatelské jméno, pod kterým jsem se zaregistrovala je 

smonnie. 

 

4.2 Volba trasy a pozic umístění keší 

          Prvním krokem bylo prohlédnutí mapy  na stránkách  Geocachingu, abych zjistila, 

kde jsou umístěny keše a kde jsou naopak hluchá místa. Do mapy jsem si zakreslila 

potencionální místa pro ukrytí keše. Poté se vydala do terénu a procházela si vytipovaná 

místa. Než jsem našla a vybrala konečná místa, navštívila jsem Hradec nad Moravicí  

několikrát. Oblasti, které jsem si vytipovala byly vrch Hanuše, vodní elektrárna na Stránce, 

vrch Slepetná a Kalvárie a nakonec zámecký areál a okolí Doubravy, které je velice 

rozsáhlé. V uvedených oblastech, jsem našla několik příhodných míst pro ukrytí. Někdy i 

stage, které mi znemožnily toto místo zvolit. Do mapy jsem si místa zakreslila a 

rozhodovala se, které budou nejvhodnější. Důležitým aspektem pro správný výběr trasy 

bylo časové hledisko a také náročnost.   

          Do konečné trasy jsem zvolila tyto místa. Prvním je okolí lovecké stezky 

Lichnovských K výběru tohoto místa mě vedl i fakt, že jsem tady několikrát viděla 

procházet srny a jelena. Hradecké výchozy, kde je keš přímo ve skalním výchozu. 

Výchozů je v okolí mnoho. Tento jsem zvolila z důvodu, že je zajímavým díky žilám 

křemene. Dalším je vyhlídka Bellaria, ta je umístěna pod vrchem Doubrava. Úkryt u Vodní 

elektrárny a papírny a studna na bývalém dvoře. Přímo na vrchu Hanuše Hradecká šance. 

Zde je keš ukryta pod kamennými pozůstatky šance. 

 

4.3 Založení a schválení keší 

          Nejprve jsem si připravila samostatné krabičky. Do každé jsem uložila propisku či 

tužku se strouhátkem, logbook a papírek proti vlhkosti. Nakonec jsem do keší přidala 

geocoiny, travel bugy  a další. Všechny keše jsem dala do uzavíratelných sáčků. 

 

           Dalším krokem bylo vytvořit listing jednotlivých keší. Ten je přístupný na internetu, 

obsahuje veškeré informace o keši. Například její souřadnice, velikost, datum založení, 

informace o místě, kde je keš ukrytá a v neposlední řadě i nápovědu. 
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           Založení listingu je rozděleno do 6 bodů. Prvním jsou základní údaje (Obrázek 20), 

dále poloha. U polohy se zadají souřadnice, země a kraj. Souřadnice je možno zkontrolovat 

na mapě, která se zde nachází. Dalším krokem je zadání waypointů, což jsou body se 

souřadnicemi.  

          Nejdelším je popis, kde se keš popíše nejprve ve zkratce a to ve stručném popisu.  

Poté je podrobný popis, kde je možnost detailnějšího popisu. Následuje hint nebo-li 

nápověda, možnost vložení obrázku a webové stránky. Už jen stačí vybrat zda listing uvidí 

všichni uživatelé nebo jen uživatelé s prémiovým členstvím. Pátým  bodem je krabička a 

obtížnost. Tady se vybere velikost keše (Obrázek 21), jaká je obtížnost a terén (Obrázek 

22) a nakonec atributy (Obrázek 23). Atributy slouží k lepšímu popisu místa. 

 

 
Obrázek 20: Listing, základní údaje (Geocaching 2013). 
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Obrázek 21: Listing, velikost keše (Geocaching 2013). 

 

 
Obrázek 22: Listing, obtížnost a terén (Geocaching 2013). 

 

 
Obrázek 23: Ukázka atributů (Geocaching 2013). 
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4.4 Zpracování vstupních dat a grafická úprava 

         Navštívila jsem zdejší informační turistické centrum, kde mne odkázali především na 

místního kronikáře Martina Sosnu. Ten mi poskytl informace  z pozůstalosti jeho dědečka, 

také kronikáře Mgr. Ladislava Sonnka  a články z Vlastivědných listů. Informace byly 

zejména o Hanuši a mnoha zajímavostech o ní a vodní elektrárně a papírně. V neposlední 

řadě mi poskytl knížku Listy z Hradce – pozvání do zámeckého parku od Františka 

Krkavce a Bohuslava Valuška. Další informace týkající se především zámeckém areálu a 

velice důležitého  rodu a to Lichnovských, jsem se dozvěděla od pracovníka národního 

památkového ústavu Mgr. Petra Havrlanta. Dalším zdrojem informací byli  místní 

obyvatelé, ti mi však neposkytli informace o kterých bych již věděla.  Informace jsem 

hledala i v Hradeckých novinách či webových stránkách města 

www.muhradec.cz/infocentrum/. 

          Fotografie, které jsem pořídila byly z mobilního telefonu Nokia N8 s 12 Mpx 

rozlišením a fotoaparátem Canon Power Shot SX260 HS, také s 12 Mpx rozlišením. 

Veškeré fotografie a obrázky byly upravovány v programu Corel Draw X3. Tabulky byly 

vytvářeny a upravovány v programech Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office 

Word 2007.  

          Keše jsem zaměřila pomocí několika přístrojů, jež měří s přesností okolo 10 m. 

Prvním byla navigace do aut MIO Spirit 485. Dalším přístrojem byl mobilní telefon 

s programem c: geo (obrázek 26), s kterým jste připravení hrát geocaching. Díky tomuto 

programu jsem si mohla zobrazit mapu s kešemi. Vyhledat si je podle různých kritérií, 

podívat se na listing a mnoho dalších funkcí. Posledním přístrojem byla ruční GPS 

navigace Garmin eTrex 10 GS, jež jsem měla vypůjčenou. Po zaměření mi vyšly přibližně 

stejné souřadnice. Z kterých jsem vytvořila jednu souřadnici.  

 

           V následující tabulce (tabulka 9)  jsou shrnuty data založení  a schválení 

jednotlivých keší. Také jsou zde uvedeny problémy, které se vyskytly při schvalování. 

 

 Tabulka 9: Informace o keších (vlastní tabulka  2013). 

Název Založení Schválení    Keš Problémy 

Nad loveckou stezkou 30.11.2013 26.12.2013 
   

 

Hradecké výchozy 30.12.2013 2.1.2014 
   

Kolize se stage. 

Bellaria 30.12.2013 2.1.2014 
   

Kolize se stage. 

Vodní elektrárna a papírna 30.12.2013 2.1.2014 
   

Kolize se stage. 

U studny 30.11.2013 26.12.2013 
   

 

Hradecká šance 30.11.2013 26.12.2013 
   

 

http://www.muhradec.cz/infocentrum/
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5. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY  

          Turistická trasa (Obrázek 24) vede přes zámecký parky, k vyhlídce Bellaria,  dále k 

vodní elektrárně a papírně až na Hanuši. Celková trasa od vlakového nádraží a zpátky 

k němu je dlouhá  14,3 km, z časového hlediska  3 hodiny a 15 minut. Trasa od první 

k poslední keši je dlouhá 7,1 km, z časového hlediska hodinu a 30 minut. 

 

 
Obrázek 24: Turistická trasa (Geocaching 2013, upraveno). 
Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš, 2 –tradiční keš,  3 – nalezená keš,  4 – earth keš 5 – multi keš, 6 – 

mystery keše, 7 – záchytné body. 

 

         Hradec nad Moravicí je dobře dostupný autem, vlakem i autobusem. Z Ostravy je 

možno jet autem několika cestami. Rychlejší, ale delší je cesta směrem na Opavu a poté na 

Hradec. Naopak kratší, ale o přibližně 10 až 15 minut delší cesta je přes Pustou Polom a 

dále na Hradec. Z Ostravy vlaková a autobusové doprava vede do Opavy, kde je nutné 

přestoupit a pokračovat do Hradce nad Moravicí. 
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          K první keši zvané Nad loveckou stezkou  se od vlakového nádraží turista dostane 

po modré značce. Ta začíná u informačního centra. Pokračuje po hlavní komunikace 

v Hradci na ulici Opavská. V půli cesty se připojuje Městská NS Hradec nad Moravicí. Za 

mostem přes řeku Moravici turista opustí ulici Opavskou. Půjde stále po modré, která 

směřuje doprava na ulici Podolskou. Tady může navštívit Městské muzeum. Po 190 m 

přejde na ulici Zámeckou. Tato cesta je dlouhá 690 m, na jejímž konci se nachází zámek 

Hradec nad Moravicí. Vejde vstupní branou Červeného zámku, kde bude mít pohled na 

Bílý zámek. I nadále bude sledovat modrou značku, která obchází Bílý zámek a Bílou věž 

a pokračuje dále do zámeckého parku. Na pravé straně uvidí vrch Hanuši a na levé Kalvárii 

a za ní Kajlovec. Od vstupní brány ujde 580 m, až dojde k rozcestí. Odtud se bude držet 

zelené značky, jež označuje Bukový chodník. Po zhruba 820 m už může hledat skrýš 
 

 
Obrázek 25:Trasa ke keši Nad loveckou stezkou (vlastní foto, 2013). 

Vysvětlivky: 1 – brána do zámeckého areálu, 2 – bukový chodník, 3 – kamenný nápis, 4 – zámecký park. 
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5.1 Keš A – Nad loveckou stezkou 

          V této podkapitole jsou uvedeny veškeré informace keše od její lokalizace až po  

obtížnost (Obrázek 26). Dále je popsáno místo i jeho historie, u kterého se nachází. Vše je 

doplněno fotografiemi. Na konci je podrobně popsána cesta k následující keši Vodní 

elektrárna a papírna. 

 

 
Obrázek 26: Mapa keše Nad loveckou stezkou (Geocaching 2013, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš, 2 – tradiční keš. 

 

         První keš Nad loveckou stezkou (Obrázek 27) je ukryta, jak už název vypovídá nad 

loveckou stezkou. V místě keše se velice často pohybují srny. Proto je důležité, tak jako 

v každém lese nebýt hluční. 

          Hradecké panství bylo zakoupeno Janem Karlem Bohumilem Lichnovským od 

Wolfganga Karla von Neffzern-Thomagnini roku 1778. Neffzern-Thomagnini prodal 

panství pod cenou, měl strach z hrozby vypuknutí další slezské války. Ke koupi přispěl i 

fakt, že lesní porosty panství  s rozlohou 3600 ha měly vyhlášenou loveckou oborou. 

Protože byl Lichnovský  velkým příznivcem lovů a honů. (Havrlant 2012) 

         Obora vedla od černých vrat, přes Doubravu. Byla zde převážně černá a vysoká zvěř. 

Lovilo se zde i za pomoci psů. Krom obory pánům sloužila i bažantnice a střelnice. 
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Bažantnice se nacházela v oblasti dnešní pily. Střelnice byla mezi Moravickou stezkou a 

Bukovým chodníkem. (Havrlant 2013) 

          S poptávkou po kvalitním dřevu a dřevěném uhlí začala být lesním porostům 

věnována větší pozornost. Počátkem 19. století proběhla plánovitá výsadba nových lesů.  

Za dob Eduarda Lichnovského došlo k největším změnám. Knížecím nadlesním jmenoval 

Franze Magerleho. Ten vytvořil hospodářský plán, zasloužil se o výsadbu a zalesňování. 

Došlo ke zmapování lesů a jejich rozčlenění na polesí a revíry, v neposlední řadě 

k výstavbě  hájenek. Magerle zavedl tzv. saskou soustavu lesního hospodaření. Díky tomu 

docílil dobrým výsledkům a obratům. (Havrlant 2012) 

       

 
Obrázek 27: Keš Nad loveckou stezkou (vlastní foto 2013). 

 

          V první polovině 19.st měli poddaní povinnost doprovázet vrchnost na lovech. 

Vyháněli bažanty ze skrýší a hnali je směrem ke střelcům. Od této povinnosti byli 

osvobozeni mlynáři, krčmáři a také zahradníci. Do 20. let 19. století byly nadřazeny 

myslivecké zájmy péči o les a jeho hospodaření Poté začaly být vytvářeny mapy a plány. 

V polovině 19. století si Lichnovští po vzoru Rotschildů vytvořili efektivní systém pro 

řízení lesů. Lesy kromě produkce dřeva zajišťovaly odpočinkovou funkci i zásobárnu zvěře 

pro zábavu vrchnosti, čím byl lov. (Havrlant 2011) 
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5.1.1 Cesta k následující keši 

          K další keši se turista dostane po 1,5 km, což je přibližně 20 minut chůze. Tato trasa 

vede přes přírodní část parku.  

          Trasa začíná a vede po Bukovém chodníku. Po 400 m se mírně stáčí stačí doprava a 

za necelých 110 m je rozcestí zvané Pod Doubravou, které je jedním ze záchytných bodů 

(Tabulka 10). Na tomto rozcestí se křižuje zelená lovecká stezka se žlutou stezkou. Žlutá 

stezka na jedné straně vede k myslivně a na druhé k Žimrovické skále. V úseku 380 m se 

nachází záchytné body, stezka vytváří cestu ve tvaru V. Následuje cesta dlouhá 600 m, kdy 

je po pravici řeka Moravice a po levici se zvedá vrch Doubrava. Cestu doprovází několik 

malých skalních výchozů. Na konci se cesta stačí do leva, zde se už jen stačí vydat do 

kopce ke skalnímu výchozu. 

 

Tabulka 10: Záchytné body mezi kešemi Nad loveckou stezkou a Hradecké výchozy (vlastní tabulka  2013). 

Záchytný bod Otázka     Odpověď 

1 Jaká je nadmořská výška pozice "Pod Doubravou"?   333 m n. m. 

2 Jaký je obvod stromu na němž je žlutá turistická 

šipka? 

127 cm 

3 Pohled ven z lesa – kolik oken je v horním patře 

žlutooranžového bytového domu? 

0 
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5.2 Keš B – Hradecké výchozy 

          Podkapitola Hradecké výchozy obsahuje informace o typu keše, její obtížností či 

souřadnice s mapou (Obrázek 28). Dále také popis okolí keše a trasu směřující k další keši.  

 

 
Obrázek 28: Mapa keše Hradecké výchozy (Geocaching 2013, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš, 2 – tradiční keš. 

 

          Místo pro ukrytí keše (Obrázek 31, Obrázek 32) jsem zvolila z důvodu, že jsou zde 

skalní výchozy (Obrázek 30). Zajímavé jsou žíly křemene (Obrázek 29), jež jsou velice 

dobře viditelné. Vidět je můžete, jak na skalních výchozech, tak i na samostatných 

kamenech, kterých je v blízkosti mnoho. Skalní  výchozy se nachází po celém obvodu 

ostrohu,  jsou tvořeny z droby. Některé byly využívány, jako lomy. Příkladem je Medvědí 

skála, kolem které vede trasa, tato droba se používala pro výstavbu zdejších cest. Jsou zde i 

lomy podstatně větší a fungující dodnes – lom v Bohučovicích a nedaleko Kajlovce. 

(Havrlant 2014) 

         Droba je odrůdou pískovce, kterou tvoří zaoblená zrna křemene a živce, prachovo-

jílovitou směs a úlomky břidlic.  Má tmavé až šedomodré zbarvení. Kvalitu droby snižují 

žíly křemene, jež jsou na výchozech dobře viditelné, dále vložky hrubozrnných slepenců a 

pyritu. Ty urychlují jejich zvětrávání a následnou destrukci. (Janoška 1966) 

          V minulosti se u Kajlovce těžila i stříbronosná ruda, přesněji na vrchu Slepetné. 

Těžena byla pravděpodobně již v 10. a 11. století.  Nachází se tady dva odvaly, jež tvoří 

křemenné a kalciové žíloviny a zejména typické kulmské horniny. Dalším objektem je 
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štola Kajlovec, která je zajištěna mřížemi. Jsou zde viditelné rýhy po ručním sekání i 

pozůstatky z 18. století z trhacích prací. Během  zajišťování důlního díla, bylo objeveno 

několik historických nářadí. Byla zde vybudována naučná hornická stezka, dlouhá 850 m a 

doplněná informačními tabulemi. Pod výchozy vede Bukový chodník. Je dlouhý zhruba 6 

km, návštěvníky provede okolo Doubravy, Bellarie  až k Bukovině. Označen je kamennou 

deskou s nápisem Buchen Weg. Vznikl zřejmě v 19. století. Díky městu, Lesů ČR a Klubu 

českých turistů byl roku 1996 zpřístupněn. (Město Hradec nad Moravicí 2014, Klika 

2008). 

 

 
Obrázek 29: Žíla křemene (vlastí foto 2013). 

 

 
Obrázek 30: Skalní výchoz (vlastní foto 2013). 
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Obrázek 31: Keš Hradecké výchozy (vlastní foto 2013). 
 

 
Obrázek 32: Úkryt keše Hradecké výchozy (vlastní foto 2013). 
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5.2.1 Cesta k následující keši 

          Cesta k následující keši trvá přibližně 15 minut chůze v bukovém lese, dlouhá je 1,1 

km. Na pravé straně ji doprovází řeka Moravice. 

          Od keše je nutné sestoupit zpět na stezku, kde se stáčí do tvaru V. Odtud vede cesta 

rovinkou, která je dlouhá 600 m se 2 záchytnými body (Tabulka 11). Z níž je vidět na 

pravé straně Žimrovickou  papírnu.S výstavbou papírny bylo započato roku 1890. Postavit 

jí nechal opět podnikatel a stavitel Weisshuhn. Po těchto 600 m se cesta opět stáčí, ale do 

leva. Nad zatáčkou se tyčí skalní výchoz. Za zatáčkou je rovinka dlouhá 160 m, na jejímž 

konci je rozcestí Pod Belárií. V konečném cesty vede klikatá cesta směrem nahoru. Na 

protějším  vrchu Radumovec je možné zahlednout papírenský náhon. 

 

Tabulka 11: Záchytné body mezi kešemi Hradecké výchozy a Vyhlídka Bellaria (vlastní tabulka 2013). 

Záchytný bod Otázka Odpověď 

1 Vysoký kuželovitý komín – jakou má 

barvu? 

Červenou (fialovo-hnědou) 

u vršku černou (šedou) 

2 Jaké písmeno je na stromě na protější 

straně stezky na úrovni začátku 

výchozu? 

A 

3 V jaké nadmořské výšce se nacházíte 

zde "Pod Belárií"? 

380 m n. m. 
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5.3 Keš C – Bellaria 

          Bellaria je vyhlídka z krásnou přírodou a okolím, což bude uvedeno dále. Popsána je 

keš (Obrázek 33), místo a následující cesta. Text je doplněn fotografiemi. 

 

 
Obrázek 33: Mapa keše Bellaria (Geocaching 2013, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš. 

           

         Keš (Obrázek 36) je umístěna u vyhlídky Bellaria (Obrázek 34, Obrázek 37), odkud 

je krásný výhled. Ještě oslnivější byl, když se na stráni nevyskytovaly statné buky a smrky. 

Tento výhled zcela oslnil hosty až z jihu, kteří zde byli na návštěvě u knížete Karla 

Lichnovského. Zámek navštívili v druhé polovině 19. století. Hosté projevili zájem, projít 

se po tomto parku. Kníže byl rád, neboť byl na něj velice hrdý. Na konci procházky došli 

až k vyhlídce. Výhled je zcela ohromil, začali si povídat Bella ria. V překladu to znamená 

krásná řeka. Tak zde nechal kníže Lichnovský postavit altánek. Zábradlí bylo 

pravděpodobně z břízy. (Havrlant 2013) 

          Altánek je vyobrazený na grafice Jakoba Alta, jež jsou v zámeckých sbírkách.  Tato 

grafika s dalšími z parku byly zhotoveny na přání Roberta Lichnovského. Působením času 

však z dřevěného altánku zbyla kamenné zdivo ze zdejší droby a kamenná deska 

s vytesaným názvem vyhlídky. Další škody napáchali vandalové, a tak roku 1994 místní 

ochránci přírody upravili vyhlídku do podoby, jak ji známe dnes. Zídka je vytvořená 
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z kamenů na sobě volně uložených do výšky přibližně od 0,5 m až do 1 m, dlouhá 5 m. 

(Havrlant 2013) 

 

 
Obrázek 34: Dnešní podoba vyhlídky (vlastní foto 2013). 

 

 
Obrázek 35: Výhled z vyhlídky (vlastní foto 2013). 
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          Z vyhlídky je možné místy zahlédnout papírenský náhon,  dnes výhled ovlivňují 

stromy (Obrázek 35). Ten se nachází pod vrchem Radumovec. Náhon nechal postavit 

významný místní podnikatel Carl Weisshuhn. Náhon byl určen hlavně k plavení dřeva a 

jako zdroj vody pro zpracování dřeva a výrobu elektřiny v továrně na papír. Ražený je 

v čedičové skále se třemi tunely a dvěma akvadukty. (Město Hradec nad Moravicí 2013) 

 

 
Obrázek 36: Keš Bellaria (vlastní foto 2013). 

 

 

Obrázek 37: Úkryt keše Bellaria (vlastní foto  2014). 
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5.1.1 Cesta k následující keši 

          Cesta k následující keši Vodní elektrárna a papírna je dlouhá 3,4 km, což je 45 minut 

chůze. Vede směrem k zámku, k okrasné části parku odkud pokračuje k vodní elektrárně. 

          Od vyhlídky Bellaria se hráč vydá na severovýchod. Po 190 m dojde na rozcestí, kde 

se kříží lesní a asfaltová cesta.Trasa vede dále rovně po lesní cestě zhruba 780 m. Zde se 

napojuje opět na asfaltovou cestu, jedná se o starou silnici vedoucí do Lesních Albrechtic. 

Po odbočení směrem do leva je cesta dlouhá 490 m. Po těchto 490 m je další rozcestí zvané 

Doubrava – myslivna, jelikož se nachází u myslivny. Cesta pokračuje do leva 1000 m, kde 

bude značena modrou. V její půlce je Bezručova vyhlídka,  kde se nachází velice pěkná 

keš záchytným bodem  (Tabulka 12). A na konci se tyčí Medvědí skála. Ta získala svůj 

název podle medvědince, který tady  stával. Od skály se jde k zámku. Tato cesta je dlouhá 

340 m. Nad cestou se vyjímá Pionýrský vrch s obeliskem a zbytkem suchého smrku 

ztepilého, tzv. Svícnového. Má obrácené spodní větve nahoru (Krkavec, Valušek 1966). 

Dalším návrším je Lisztovo, pojmenováno podle skladatele a klavírista Franze Liszta 

(Kubačka, 2006). Po 340 m  vybíhá nalevo Bukový chodník. Napravo je k vidění vrch 

Kalvárie a Kajlovecký rybník. Před hráčem stojí  Beethovenovo návrší s jeho pomníkem. 

Trasa vede dále 50 m, odtud se jde po stezce směrem dolů na červenou stezku. Která je 

mezi Údolím liliovníků a Fialkovým kopcem. Po příchodu na rozcestí se pokračuje dolů 

k řece Moravice. Nalevo se nachází rondelu. Je to vyhlídková bašta postavená v 19. st. 

(Hradec nad Moravicí, 2013). V konečném úseku této trasy vede cesta přes most, na 

rozcestí. Odtud doprava přes další most k elektrárně. 

 

Tabulka 12: Záchytné body mezi kešemi Vyhlídka Bellaria a Vodní elektrárna a papírna (vlastní tabulka  

2013). 

Záchytný bod Otázka Odpověď 

1 U dřevěných vrátek u oplocené obory je strom 

– co je na něm napsáno bílou barvou? 

21B (2x podtržen) 

2 Jaký je obvod stromu s písmenem D? 69 cm 

3 Kolik schodů ma Bezručova vyhlídka 

nacházejícíc se v nadmořské výšce 426 m? 

17 schodů 
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5.4 Keš D – Vodní elektrárna a papírna 

          V podkapitole jsou veškeré  informace týkající se keše Vodní elektrárna a papírna 

(Obrázek 38). Doplněny jsou fotografiemi úkrytu i obsahu keše. Další informace se týkají 

místa, kde se nachází. Popsána je vodní elektrárna a papírna od prvních zmínek až do 

dnešní doby. V neposlední řadě je podrobně popsána cesta k následující keši U studny. 

 

 
Obrázek 38: Mapa keše Vodní elektrárna a papírna (Geocaching 2013, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš, 2 – multi keš. 

 

          Keš  je ukryta (Obrázek 41, Obrázek 42) u vodní elektrárny a bývalé papírny. Místo 

pro ukrytí keše jsem zvolila z důvodu jeho vyjímečnosti a zajímevé historii, o které neví i 

mnoho místních obyvatel. 

           Papírna byla postavena na místě zaniklého hamru roku 1670. Z hamru zbyla 

mlýnská strouha. Nechal ji postavit tehdejší pán Hradce a to Jiří Kryštof hrabě Pruskovský. 

O zhruba 17 let později papírnu prodal do dědičného nájmu papírníků Bartoloměji Vitzovi. 

Brzy na to však zemřel. Po jeho smrti se papírna předávala z generace na generaci. Až 

papírnu roku 1752 koupil Leopold Hofman. Po jeho smrti byla prodávána různým členům 

rodu Hofmanů. Výroba papíru byla velice náročná. Výráběn byl až do poloviny 19. století 

z hadrů. Ty získávali sběrači ve městech i na věnkově. Nejprve došlo k jejich rozdtřídění, 

poté k čištění, roztřižení a následné měkčení. Získaná hmota byla rozmělněna dřevěnými 

kladivy. Jemná hmota se lisovala, aby byla odstraněna voda. Nakonec se znova lisoval a 
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pak sušil. Vyráběly se různé druhy papírů i kvality. O zrekonstruování papírny se zasloužil 

Leopold Hofman narozen roku 1795. Leopold nechal postavit novou zděnou budovu 

s velkou půdou, kde se sušil papír. Nakoupil také nové stroje. Po zrušení poddanství roku 

1850 se stal plnoprávným majitelem. Jeho syn Ferdinand převzal papírnu roku 1857. 

Jelikož konkurence byla velká, změnila se výroba, z papíru na šedé lepenky. Na 5 let jí měl 

pronajat Dagobert Barabeisch z Cvikova. Na počátku 20. století koupil lepenkárnu Karel 

Max Lichnovský. Prodloužil nájem Barabeischovi. Roku 1912 proběhla renovovace a byla 

přistavěna elektrárna (Obrázek 39). Proud byl dodáván lepenkárně, na zámek a obci 

Podolí. (Indra 1980) 

 

 
Obrázek 39: Lepenkárna s elektrárnou z roku 1913 (Indra 1980). 

 

 
Obrázek 40: Malá elektrárna a vodní náhon (vlastní foto 2013). 
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           Elektrárna dodávala stejnosměrný proud s napětím 110 V. Každý den docházelo 

k poruchám. Po první světové válce už nestačila její kapacita, protože se sítě stále 

rozšiřovaly (Sonnek 2011). V roce 1920 Barabeisch vypověděl pronájem. Došlo tak 

k prodeji strojů. (Indra 1980) 

 

 
Obrázek 41: Keš Vodní elektrárna a papírna (vlastní foto 2013). 

 

 
Obrázek 42: Úkryt keše Vodní elektrárna a papírna (vlastní foto 2013). 
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          Roku 1950 byla zrušena a postupně chátrala. Později byl objekt zbourán a cihly z něj 

použili na výstavbu rodíných domů. Náhonu, který zůstal využil technik Jiří Jaroš. A roku 

1984 postavil malou elektrárnu (Obrázek 40) s jednou turbínou. Nejprve však musel 

upravit, zabezpečit  a vyčistit náhon. Poté postavil dřevěnou chatku a stavidla. O dva roky 

instaloval i druhou turbínu. Je potřeba čistit česle před turbínou a lopatky, které jsou 

zanesené listím nebo ledem. Dnes po papírně a elektrárně zbyl malý domek, který chátrá. 

(Sonnek 2011) 

 

5.4.1 Cesta k následující keši 

           K následující keši vede cesta dlouhá 2,1 km. Turista k ní dojde za 30 minut chůze. 

Většina tohoto úseku je situována na naučných stezkách. A to na NS Mariánské louky a 

NS Hanuše. 

           Cesta 290 m dlouhá  začíná u vodní elektrárny a zatáčí doprava na NS Mariánské 

louky. Turista dojde k mostu, který překlenuje Mlýnskou strouhu. Dále se vydá cestou 

okolo hotelu Belaria, kde se dá doleva. Po 280 m dojde k hlavní cestě, která spojuje 

Hradec nad Moravicí s Žimrovicemi. Proto musí brát v úvahu zvýšenou opatrnost. Nyní 

přichází na NS Hanuše o které informuje tabule (záchytný bod) (Tabulka 12). Následuje 

cesta v délce 760 m lesem na vrchu Skála. Po tomto úseku je rozcestí Pod Hanuší, také je 

potřeba opět dávat pozor, protože zde vede cesta z Hradce do Benkovic. Tato Benkovická 

silnice postavená roku 1923 sloužila, jako náhrada za Margaretinu cestu. Od rozcestí půjde 

turista 350 m asfaltovou cestou přes les až dojde k lesní cestě, která míří doprava. Tady už 

schází turistovi ujít 110 m a je u studánky, kde může začít hledat kešku. 

 

Tabulka 13: Záchytné body mezi kešemi Vodní elektrárna a papírna a U studny (vlastní tabulka 2013). 

Záchytný bod Otázka Odpověď 

1 IT – jaká je délka NS Mariánské louky? 1880 m 

2 IT – Jaký je název ledovce, který zde 

zasahoval? 

Skandinávský ledovec 

3 IT před silnicí – jaké byly hlavní 

dřeviny roku 1857? 

Buk a jedle 
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5.5 Keš E – U studny 

            Podkapitola představuje krásy Horního dvora a Hanuše. Také zajímavosti, jako 

například divadelní představení na Říjnovém kopci. Samozřejmě lokalizaci keše (Obrázek 

43, Obrázek 46) a další údaje (Obrázek 45). Vše je doplněno fotografiemi. 

 

 
Obrázek 43: Mapa keše U studny (Geocaching 2013, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš. 

 

           Toto místo je velice zajímavé svou historií. Jediné co z něj však zbylo je bohužel 

pouze roubená studna (Obrázek 44). Výjimečná je přírodou, která se zde nachází a to 

především mohutnými duby již z poloviny 19. století.  

          V minulých dobách se pod vrcholem Hanuše na mírně se k jihu svažujícím 

prostranství nacházel Horní dvůr. 19. století bylo dobou jeho největší slávy díky chovu 

ovcí. Především kvůli poddanství bylo možné chovat tak početné stáda. Ovce byly 

vyváženy do Anglie, Ruska či dokonce až do Austrálie. Ve 30. letech 19. století se tady 

chovalo přes tisíc ovcí španělského plemene merino. Toto plemeno bylo vyšlechtěno právě 

na Hanuši. Mělo velice jemnou vlnu. Chov ovcí vedl k rozvoji přadláctví, soukenectví a 

nejdůležitějšího textilnictví v Hradci. Textilnictví však brzy podlehlo konkurenci. 

Z textilek byla postavena pila a Branecká železárna. Mimo šlechtice chovali ovce i rolníci. 

Manufakturní výroby pomalu ustupovala strojní.To způsobilo postupný útlum chovu na 
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Hanuši až jeho úplné zaniknutí. K němuž došlo dle pamětníků v 60. letech 19. století. 

Prázdný dřevěný ovčín Horní dvůr zchátral. Zbyla z něj pouze studna, která byla zanesena 

listím. Většina území Hanuše byla zalesněna. Knížecí hospodářství přešlo z chovu ovcí na 

prodej dřeva. (Sonnek 2003) 

           Lichnovští nechali především na jižním svahu Hanuše vytvořit udržovaný zámecký 

park. Tento park zde byl až do roku 1945. Nacházely se tady lavičky a několik desítek 

pamětních kamenů s nápisy. Z nich se dochovalo již jen několik. Na tzv. Říjnovém kopci 

se nachází Mechtildenhöhe neboli Mechtildina výšina. Také se tady v minulosti hrála 

ochotnická divadelní představení.  Příroda zde vytvářela překrásnou kulisu. Z dob Eduarda 

Lichnovského tady dožívá několik starých dubů. Některé jsou již obrostlé mechem. Tyto  

duby můžete spatřit pokud půjdete od rozcestí Pod Hanuší silnicí zhruba 270 m. Nachází 

se na levé straně. Dnes již Hanuše vypadá zcela jinak než tehdy. Nikdo už neudržuje lesní 

a luční porosty. Také se již nedodržuje pravidlo, kdy nejméně 3 dny po deštích nesměly 

vjet povozy na nezpevněné lesní cesty. (Sonnek 1999) 

 

 
Obrázek 44: Studna před opravou a po ní (Město Hradec nad Moravicí 2013; vlastní foto 2013). 

 

          Roku 2011 došlo díky odboru Matice Slezské došlo k opravě a vyčištění studny až 

do hloubky 3 m. Také zpevnili horní okraj a postavili nad studnou dřevěný přístřešek 

s informační cedulí. (Město Hradec nad Moravicí 2013) 
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Obrázek 45: Keš U studny (vlastní foto 2013). 

 

 
Obrázek 46: Úkryt keše U studny (vlastní foto 2013). 
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5.5.1 Cesta k následující keši 

          Ke keši Hradecká šance vede trasa lesem na kopci Hanuše. Vede jak po asfaltových 

cestách, tak i po lesních cestách se třemi záchytnými body (Tabulka 14). Dlouhá je 1 km, 

turista jí projde zhruba za 15 minut. 

          Od studánky trasa směřuje lesní cestou 280 m dlouhou  k rozcestí. Vede okolo 

informační tabule, kde se turista dozví něco o Horním dvoru a o funkci lesa. Dále přes 

mýtinu, kde je krmelec. Za mýtinou se už tyčí bukové a smrkové porosty. Na rozcestí je 

postavena dřevěná kazatelna. Což je myslivecký posed, který je zastřešen. Turista se vydá 

po levé cestě. Odtud bude cesta dlouhá 510 m až k další cestě. Turista může pozorovat 

buky, jež jsou některé vysazeny již v 19. st. za dob slávy Hanuše. V úseku 180 m se lesní 

cesta stáčí doleva, viditelná je tady obora u níž je další informační tabule. Nyní už jen 

zbývá vejít do lesa a hledat ukrytou keš. 

 

Tabulka 14: Záchytné body mezi kešemi U studny a Hradecká šance (vlastní tabulka 2013). 

Záchytný bod Otázka     Odpověď 

1 IT – ve kterém roce koupil kníže Jan Karel 

Lichnovský hradecké panství? 

1777 

2 Posed – kolik příček je na žeříku? 11 

3 IT před oborami – ve kterých letech proběhly 

slezské války? 

1740, 1778 
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5.6 Keš F – Hradecká šance 

          Místo v okolí keše je velice krásným. Dočíst se můžete o zajímavostech při stavbě 

Hanuše a odstřelech. Nechybí zde i důležité údaje o lokalizaci (Obrázek 47, Obrázek 50), 

obsahu (Obrázek 49) keše a trasa k další. 

 
1 

 
Obrázek 47: Mapa keše Hradecká šance (Geocaching 2013, upraveno). 

Vysvětlivky: 1 – mnou založená keš. 

 

           Jak již bylo zmíněno v předešlé podkapitole. Je Hanuše se svou délkou přes 6 km a 

rozlohou 200 ha velmi historicky bohatým kopcem. V blízkosti keše se nachází vrchol 

Hanuše, který je ukryt v houští. Dále také šance či Svatá studánka. 

           Dodnes se na vrcholu Hanuše nachází zbytky opevnění z dob slezských válek 

(Obrázek 48). Jedná se o jednoduchý čtvercový val, později označován jako švédská šance. 

Původně až metr hlubokých valy a vnější příkopy jsou částečně zasypány a zarostlé 

(Sonnek 2003). Ze zápisů z farní kroniky se dozvídáme o návštěvě  císaře Josefa II spolu 

s generálem Laudonem. Jež si přijeli prohlédnout výstavbu těchto šancí 18.11.1778.  

Stavbu prováděli občané z Hradce i okolních vesnic. V archivních materiálech bylo 

uvedeno i s jakým nářadím bude občan pracovat.  Lidé byli odměňování za svou práci 15 

krejcary. Hanuše nabízela výhled až na hranice s Pruskem, od Krnova až po Hlučínsko.  

Šance na Hanuši tvořila část z obranného systému, jež vedl od Hanuše, přes Kalvárii, 

Jakubčovice až k Pusté Polomi. (Sonnek 1999) 
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Obrázek 48: Pozůstatky šance (vlastní foto 2013). 
 

 
Obrázek 49: Keš Hradecká šance (vlastní foto 2013). 

 

           Na konci 19. století a v období první světové války sloužila Hanuše rakouskému 

vojsku pro cvičení střelby.  Roku  1914 si kníže Lichnovský pronajal část Hanuše pro 
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střelecké účely. Po válce roku 1919 byly zřízeny na úpatí dělostřelecká kasárny. Docházelo 

tak k cvičným střelbám, ale jen v ohlášených dnech a v omezeném množství. Tento 

vojenský prostor byl přístupný skoro celý rok. V letech 1919 – 1927 prováděly cvičné 

střelby i československé dělostřelecké posádky. Tehdy nebyla potřeba žádných vojenských 

prostor ani evakuací vesnic, kde byly prováděny cvičné střelby. Až kolem roku 1950 

vzniklo několik výcvikových prostor. K poslední ostré střelbě došlo 10.11.1926, vstupy na 

Hanuši byly hlídány. K drobnějším škodám, ke kterým došlo brzo armáda uhradila. 

(Sonnek 1999) 

 

 
Obrázek 50: Úkryt keše Hradecká šance (vlastní foto 2013). 

 

5.6.1 Cesta k vlakovému nádraží 

           Cesta je dlouhá 3,3 km a vede Hanušským lesem k vlakovému nádraží. Menší část 

trasy zasahuje do Branky u Opavy. 

           Po návratu  zpět na lesní cestu vede trasa rovnou stezkou 330 m ke Svaté studánce. 

O jejím vzniku vypráví pověst, také je zde velice pěkně ukryta keš. Od studánky se po 2 

minutách chůze nachází rozcestí. Tady hráč půjde do prava 400 m, kde narazí na další 

rozcestí. Opět se vydá doprava, tady je lesní cesta dlouhá 580 m. Na jejím konci začíná 

asfaltová cesta a zároveň ulice Slezská. Po 520 m vede cesta doprava, po chvíli doleva a na 

to znovu do leva k nádraží. 
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6. ZÁVĚR 
          V první části bakalářské práce byla shrnuta charakteristika Hradce nad Moravicí 

s přírodními poměry. Dále byly uvedeny informace o hře geocaching, jejich pravidlech a 

typech keší či eventů. Nakonec je možné se dovědět o metodice práce, kdy jsou vypsány 

postupy krok po kroku. Od hledání vhodných míst pro keš, přes registraci, založení keší až 

po jejich schválení. 

          V druhé části je hlavní cíl práce a to návrh turistické trasy. Celá trasa je dlouhá 14,3 

km a zasahuje do Žimrovic, Hradce nad Moravicí a z části do Branky u Opavy. Projít se dá 

přibližně za 4 hodiny i s přihlédnutím na čas potřebný k hledání úkrytu. Samozřejmě to 

záleží na fyzické kondici jedince. Keše jsou přístupné i v zimě, zvýšené opatrnosti je třeba 

dávat u keše Hradecké výchozy. U které se jde do strmého kopce. Ke zvládnutí trasy není 

třeba speciálního vybavení.  

           

Tabulka 15: Závěrečná tabulka všech keší (vlastní tabulka 2014). 

Keš Založení Schválení           Počet k 20.4 

Nálezů       Nenalezených 

Nad loveckou stezkou 30.11.2013 26.12.2013 148 - 

Hradecké výchozy 30.12.2013 2.1.2014 68 1 

Bellaria 30.12.2013 2.1.2014 66 2 

Vodní elektrárna a papírna 30.12.2013 2.1.2014 191 - 

U studny 30.11.2013 26.12.2013 141 - 

Hradecká šance 30.11.2013 26.12.2013 131 - 

 

          Hlavním přínosem je práce pro geovědní soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO, která 

je popsána v úvodu.  

         Dalším přínosem je práce především pro hráče geocachingu, kterým přibyly další 

keše (Tabulka 15) k odlovu či poznali nová a zajímavá místa a to i místní obyvatelé. 

Nejméně navštěvované jsou Hradecké výchozy a Bellaria, důvodem je pravděpodobně 

jejich vzdálenější umístění. Naopak nejnavštěvovanější je keš u vodní elektrárny, pod 

zámkem. Hráči se o svém nálezu podělili na listingu keše. V příloze je uvedena část ke 

každé keši (PŘÍLOHA Č. 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B). 

Zde je možné dočíst se, jak se jim keš líbila či nikoliv nebo zda byla úspěšně nalezena. 

Didn´t find it (nenalezeno) označili 3 hráči. První hráč se ke keši ani nedostal, protože se 

pod ní těžilo dřevo a nechtěl prozradit, kde se keš ukrývá. Další dva hráči keš nenašli 

z důvodu mého špatného zaměření. Šlo o keš Bellaria, kde byla keš zaměřována 4 přístroji, 

bohužel i tak nebylo zaměření dobré kvůli špatnému signálu.   

          Bakalářská práce pro mne měla přínos v podobě prohloubení informací o Hradci, 

poznání velice zajímavých míst a seznámení s geocachingem. O němž jsem věděla velice 

málo informací. Díky tomu jsem se geocachingu začala více věnovat. Je to příjemně 

stráveny čas, kdy se člověk mnoho naučí a dozví. 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   54 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Literární zdroje: 

BALATKA, B., BUČEK, A., CZUDEK, T., DĚDEČKOVÁ, M., DEMEK, J., HRÁDEK, 

M., IVAN, A., LACINA, J., LOUČKOVÁ, J., RAUŠER,  J., STEHLÍK, O., SLÁDEK, J., 

VANĚČKOVÁ, L., VAŠÁTKO, J . Zeměpisný lexikon ČSR: hory a nížiny. 1. vyd. Praha: 

Academia, 1987. 584 s. 

BALATKA, B., CZUDEK, T., DEMEK, J., LÁZNIČKA, Z., LINHART, J., 

LOUČKOVÁ, J., PANOŠ, V., RAUŠER,  J., SEICHTEROVÁ, H., SLÁDEK, J., 

STEHLÍK, O., ŠTELCL, O., VLČEK, V. Geomorfologie Českých zemí. Praha: 

Nakladatelství Československé Akademie věd, 1965. 336 s.  

BUŠEK, B. Ostravsko a Opavsko. 1. vyd. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 

1960. 151 s. 

FRANK, M., MEDKOVÁ, M., MŰLLER, K., SCHENKOVÁ, M. Opavsko zblízka. Praha: 

NADATUR, 2005. 134 s. ISBN 80-7270-024-3. 

HOJGR, R., STANKOVIČ J. GPS: Praktická uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 

2007. 221 s. ISBN: 978-80-251-1734-7. 

HOMOLA, V., SCHEJBAL, C., STANĚK, F. Geoinformatika. Košice: Pont, 2004. 229 s. 

ISBN 80 967611-8-8. 

CHLUPÁČ, I., BRZOBOHATÝ, R., KOVANDA, J., STRÁNÍK Z. Geologická minulost 

České Republiky. Praha: Academia, 2002. 436 s. ISBN: 80-200-0914-0. 

JANOŠKA, M. Nízký Jeseník očima geologa.Olomouc: Univerzita Palackého, 1966. 64 s. 

ISBN 80-244-0252-1. 

KOTRBA, V. Hradec: slezské kulturní středisko, státní zámek a památky v okolí. 1. vyd. 

Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1962. 51 s. 

KOUŘIL, P., PRIX, D., WIHODA, M. Hrady českého Slezska. Brno: Archeologický ústav 

AV ČR, 2000. 645, [2] s. ISBN 80-86023-22-2. 

KRKAVEC, F., VALUŠEK, B. Listy z Hradce . Pozvání do zámeckého paku na Hradci u 

Opavy. Hradec nad Moravicí: Zámek Hradec u Opavy, 1966. 

KUBAČKA, M. Chráněná území Opavska. Opava: Statutární město Opava, 2004. 64 s. 

KUBAČKA, M. Významné parky Opavska. Průvodce po významných parcích a zahradách 

na Opavsku. Opava: Statutární město Opava, 2006. 75 s. 

KUČA, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, H - Kole. 1. vyd. Praha: 

Libri, 1996. 938 s. ISBN 80-85983-14-1. 

POLÁŠKOVÁ, J., POLÁŠEK, J. Z úst do úst: Pověsti z hradeckého kraje : z Hradce nad 

Moravicí a okolí. 1. vyd. Dobrá: Beatris, 2006. 36 s. ISBN 80-86737-62-4. 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   55 

 

SKLENÁŘ, K., SKLENÁŘOVÁ, Z., SLABINA, M. Encyklopedie pravěku v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2002. 428 s. ISBN 80-7277-115-9. 

SONNEK, L. Hanuše není obyčejný kopec. Vlastivědné listy. Opava 2003, 29 (2), 23 – 26 

s.. 

SUK, M., ĎURICA, D., OBSTOVÁ, V., STAŇKOVÁ, E. Hluboké vrty v Čechách a na 

Moravě a jejich geologické výsledky. Praha: Gabriel, 1991. 171 s. ISBN 80-9003 32-8-8. 

ŠTEFÁČEK, S.  Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska. Praha: Baset, 2008. 

743 s. ISBN 978-80-7340-105-4. 

TUREK, A. Dějiny Zámku Hradce. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1971. 37 s. 

WEISSMANNOVÁ, H. Chráněné území ČR. Ostravsko. Brno: Agentura ochrany přírody 

a krajiny ČR, 2004. 300 s.  

 

Elektronické zdroje: 

COUFAL, P. Bledule jarní. In: Biolib.cz [online]. 26.3.2011 [cit. 5.1.2014]. Dostupné na 

WWW: < http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id152087/?taxonid=42013&type=1>.  

DANĚK, P. Lilie zlatohlavá In: Biolib.cz [online]. 18.7.2006 [cit. 5.1.2014]. Dostupné na 

WWW: < http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id18011/?taxonid=42051>.  

Geocaching. In: Geocaching.com [online]. 2000 [cit. 29.12.2013]. Dostupné na WWW: 

<http://www.geocaching.com/> 

Geologické kladívko 2014. In: Geologie.vsb.cz [online]. 2014 [cit. 15.3.2014]. Dostupné 

na WWW: < http://geologie.vsb.cz/gp/skoly/index.php> 

Geoportal. Mapa. In: Geoportal.gov.cz [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupné na WWW: 

<http://geoportal.gov.cz/web/guest/map>. 

GeoWiki. In: Wiki.Geocaching.cz [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupné na WWW: < 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana> 

GÖTZ, A. Kvartérní pokryv a zvětralinový plášť. Kvartér Ostravska. Měřítko 1:500 000. 

Praha: Československá akademie věd, 1966. 510 mm x 880 mm. In: Davidrumsey.com 

[online]. 2010 [cit. 29.1.2014]. Dostupné na WWW: 

<http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~235045~5510256:Quat

ernary-Cover-and-Mantle-of-

Weat?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No> 

GRYGAR, R., LIBERDA, A., MANFRINOVÁ, J., MARSCHALKO, M. Geologie. 

Základy regionální geologie České Republiky. In: Geologie.vsb.cz  [online]. [cit. 

25.1.2014]. Dostupné na WWW: 

<http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/11_REGION%C3%81LN%C3%8D_GEO/1

1_regionalka.htm>.  

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id152087/?taxonid=42013&type=1
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id18011/?taxonid=42051
http://www.geocaching.com/
http://geologie.vsb.cz/gp/skoly/index.php
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~235045~5510256:Quaternary-Cover-and-Mantle-of-Weat?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~235045~5510256:Quaternary-Cover-and-Mantle-of-Weat?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~235045~5510256:Quaternary-Cover-and-Mantle-of-Weat?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/11_REGION%C3%81LN%C3%8D_GEO/11_regionalka.htm
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/11_REGION%C3%81LN%C3%8D_GEO/11_regionalka.htm


Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   56 

 

HAVRLANT, P. Bažantnice knížat Lichnovských. In: Hradecinfo.cz [online].  24.5.2011 

[cit. 28.12.2013]. Dostupné na WWW: < http://www.hradecinfo.cz/products/bazantnice-

knizat-lichnovskych/> 

HAVRLANT, P. Hospodaření knížat Lichnovských a odraz jejich činnosti v památkách. 

In: Hradecinfo.cz [online].  15.9.2012 [cit. 28.12.2013]. Dostupné na WWW: 

<http://www.hradecinfo.cz/products/hospodareni-knizat-lichnovskych-na-hradeckem-

panstvi-a-odraz-jejich-cinnosti-v-technickych-pamatkach/> 

Historické fotografie – Hradec nad Moravicí. In: Fotohistorie.cz [online]. [cit. 27.10.2013]. 

Dostupné na WWW: 

<http://www.fotohistorie.cz/Moravskoslezsky/Opava/Hradec_nad_Moravici/Default.aspx> 

KODEDA, M. Pivovar knížete Lichnovského Hradec nad Moravicí. In: Pivovary.info 

[online]. 21.9.2009 [cit. 27.10.2013]. Dostupné na WWW: 

<http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=%202009090018> 

LOCKER, J., POSPÍŠIL, P., ŠAMALÍKOVÁ, M. Geologie. Ústav Geotechniky. In: 

Geotech.fce.vutbr.cz [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupné na WWW: 

<http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/geologie.pdf>. 

MAŇAS, M. Rak říční. In: Biolib.cz [online]. 13.9.2004 [cit. 5.1.2014]. Dostupné na 

WWW: <http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2132/?taxonid=25494>.  

Město Hradec nad Moravicí. Turistické informační centrum [online]. [cit. 25.10.2013]. 

Dostupné na WWW: <http://www.muhradec.cz/infocentrum/>. 

Ministerstvo vnitra České Republiky. Statistiky. Počty obyvatel v obcích. In: Mvcr.cz 

[online]. 2014 [cit. 14.4.2014]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx>.  

PLEVA, F. Pérovník pštrosí. In: Biolib.cz [online]. 24.7.2006 [cit. 5.1.2014]. Dostupné na 

WWW: < http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id81740/?taxonid=3143&type=1>.  

Povodí Odry. Všeobecné charakteristiky oblasti povodí. In: Pod.cz [online]. [cit. 2.1.2014]. 

Dostupné na WWW: <http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html>. 

Regionální informační servis. Hradec nad Moravicí. In: Risy.cz [online]. 2012-2014 [cit. 

20.10.2013]. Dostupné na WWW: 

<http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=507270&zsj=030953>. 

ŠARŽÍK, F. Mlok skvrnitý. In: Biolib.cz [online]. 9.11.2013 [cit. 5.1.2014]. Dostupné na 

WWW: < http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id226883/?taxonid=307&type=1>.  

ŠINKYŘÍK, P. Kakost krvavý. In: Biolib.cz [online]. 18.6.2009 [cit. 5.1.2014]. Dostupné 

na WWW: < http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id94714/?taxonid=3560&type=1>.  

ZIMA, J. Výr velký. In: Biolib.cz [online]. 31.10.2009 [cit. 5.1.2014]. Dostupné na 

WWW: < http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id168708/?taxonid=8758&type=1>.  

 

http://www.hradecinfo.cz/products/bazantnice-knizat-lichnovskych/
http://www.hradecinfo.cz/products/bazantnice-knizat-lichnovskych/
http://www.hradecinfo.cz/products/hospodareni-knizat-lichnovskych-na-hradeckem-panstvi-a-odraz-jejich-cinnosti-v-technickych-pamatkach/
http://www.hradecinfo.cz/products/hospodareni-knizat-lichnovskych-na-hradeckem-panstvi-a-odraz-jejich-cinnosti-v-technickych-pamatkach/
http://www.fotohistorie.cz/Moravskoslezsky/Opava/Hradec_nad_Moravici/Default.aspx
http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=%202009090018
http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/geologie.pdf
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2132/?taxonid=25494
http://www.muhradec.cz/infocentrum/
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id81740/?taxonid=3143&type=1
http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=507270&zsj=030953
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id226883/?taxonid=307&type=1
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id94714/?taxonid=3560&type=1
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id168708/?taxonid=8758&type=1


Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   57 

 

Další zdroje: 

BIELY, A., BUDAY, T., DUDEK, A., FUSÁN, O., CHLUPÁČ, I., KAISER T., KODYM, 

O., KOPECKÝ, L., KUTHAN, M., MALECHA, A., MALKOVSKÝ, M., MATĚJKA, A., 

PEŠEK, J., SENEŠ, J., SOUKUP, J., SVOBODA, J., TÁSLER, R., ZOUBEK, V. 

Geologická mapa ČSSR (odkrytá). Měřítko 1:1 000 000. 3. vydání. Praha: Ústřední ústav 

geologický, 1966. 600 mm x 860 mm. 

FRANKO, O., HAZDROVÁ, M., CHALOUPSKÁ, M., JETEL, J., KAČURA, G., 

KULLMAN, E., MYSLIL, V., POSPÍŠIL, P. Hydrogeologická mapa ČSSR. Měřítko 1:1 

000 000. Praha: Ústřední ústav geologický, 1966. 550 mm x 900 mm. 

HEJDA, R. Modrásek očkovaný.Ministerstvo životního prostředí České Republiky. 

Mezinárodní rok biodiverzity – Pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Praha: MŽP ČR, 

2010. č. 9. 

INDRA, B. Papírna v Hradci nad Moravicí. Vlastivědné listy. Opava, 1980, 6 (2), s. 15-17. 

KLIKA, R. Hornická naučná stezka na vrchu Slepetné u Hradce nad Moravicí. DIAMO. 

Stráž pod Ralskem: DIAMO, 2008,XIII, 7, s. 1-4.  

Ministerstvo životního prostředí České Republiky. Mezinárodní rok biodiverzity – Pro 

pestrou přírodu, pro budoucnost. Praha: MŽP ČR, 2010. č. 9. 

Pozůstalost Mgr. Ladislava Sonnka z Hradce nad Moravicí, v soukromém držení rodiny. 

Hanuše. Kronikářské zajímavosti.  Hradec nad Moravicí: 1999. 

Pozůstalost Mgr. Ladislava Sonnka z Hradce nad Moravicí, v soukromém držení rodiny. 

Historický místopis města Hradce nad Moravicí, jeho integrovaných obcí a Branky u Opavy z 

přelomu tisíciletí. 1999 – 2001. Díl I. Nevydané dílo, Hradec nad Moravicí: 2011. 

Pozůstalost Mgr. Ladislava Sonnka z Hradce nad Moravicí, v soukromém držení rodiny. 

Stará elektrárna. Strojopis. 

Téma: Zámecký park v Hradci nad Moravicí. Informace poskytl Petr HAVRLANT,  

14.1.2014. 

 

 

 

 
 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   58 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obrázek 1: Hradec nad Moravicí a jeho části (Geoportal 2014, upraveno). ...................... 2 

Obrázek 2: Archeologické nálezy (Kouřil et al. 2000, upraveno). ...................................... 3 

Obrázek 3: Restaurace v bývalé budově pivovaru (Kodeda 2009). ..................................... 5 

Obrázek 4: Pivovarské sklepy (Kodeda 2009). ................................................................... 5 

Obrázek 5: Pohled z Hanuše na Hradec, fotografe z roku 1958 (Fotohistorie 2010). ......... 6 

Obrázek 6: Pohled z Hanuše (vlastní foto 2013). ............................................................... 6 

Obrázek 7: Slezská Kalvárie (Město Hradec nad Moravicí 2013). ..................................... 7 

Obrázek 8: Výřez geologické mapy (Biely et al. 1966, upraveno). ...................................... 8 

Obrázek 9: Výřez geologické mapy moravskoslezské oblasti (Chlupáč et al.2002, 

upraveno). ......................................................................................................................... 9 

Obrázek 10: Výřez mapy kvartérního pokryvu a zvětralinového plášťe (Götz, 1966). ....... 11 

Obrázek 11: Reliéf Hradce nad Moravicí (Geoportal 2014). ........................................... 12 

Obrázek 12: Výškový profil trasy (vlastní obrázek 2014). ................................................ 12 

Obrázek 13: Výřez hydrogeologické mapy (Franko 1965, upraveno). .............................. 14 

Obrázek 14: Mapa klimatických oblastí (Weissmannová 2004, upraveno). ...................... 15 

Obrázek 15: Přírodní park Moravice (Geoportal 2014, upraveno) .................................. 16 

Obrázek 16: Fauna. ......................................................................................................... 17 

Obrázek 17: Flóra. .......................................................................................................... 18 

Obrázek 18: Výřez mapy na stránkách geocachingu (Geocaching 2014, upraveno). ........ 23 

Obrázek 19: Registrační formulář (Geocaching 2013, upraveno). ................................... 24 

Obrázek 20: Listing, základní údaje (Geocaching 2013). ................................................. 26 

Obrázek 21: Listing, velikost keše (Geocaching 2013). .................................................... 27 

Obrázek 22: Listing, obtížnost a terén (Geocaching 2013). .............................................. 27 

Obrázek 23: Ukázka atributů (Geocaching 2013). ........................................................... 27 

Obrázek 24: Turistická trasa (Geocaching 2013, upraveno). ........................................... 29 

Obrázek 25:Trasa ke keši Nad loveckou stezkou (vlastní foto, 2013). ............................... 30 

Obrázek 26: Mapa keše Nad loveckou stezkou (Geocaching 2013, upraveno). ................. 31 

Obrázek 27: Keš Nad loveckou stezkou (vlastní foto 2013). ............................................. 32 

Obrázek 28: Mapa keše Hradecké výchozy (Geocaching 2013, upraveno). ...................... 34 

Obrázek 29: Žíla křemene (vlastí foto 2013). ................................................................... 35 

Obrázek 30: Skalní výchoz (vlastní foto 2013). ................................................................ 35 

Obrázek 31: Keš Hradecké výchozy (vlastní foto 2013). .................................................. 36 

Obrázek 32: Úkryt keše Hradecké výchozy (vlastní foto 2013). ........................................ 36 

Obrázek 33: Mapa keše Bellaria (Geocaching 2013, upraveno). ..................................... 38 

Obrázek 34: Dnešní podoba vyhlídky (vlastní foto 2013). ................................................ 39 

Obrázek 35: Výhled z vyhlídky (vlastní foto 2013). .......................................................... 39 

Obrázek 36: Keš Bellaria (vlastní foto 2013). .................................................................. 40 

Obrázek 37: Úkryt keše Bellaria (vlastní foto  2014). ...................................................... 40 

Obrázek 38: Mapa keše Vodní elektrárna a papírna (Geocaching 2013, upraveno). ........ 42 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   59 

 

Obrázek 39: Lepenkárna s elektrárnou z roku 1913 (Indra 1980). ................................... 43 

Obrázek 40: Malá elektrárna a vodní náhon (vlastní foto 2013). ..................................... 43 

Obrázek 41: Keš Vodní elektrárna a papírna (vlastní foto 2013). .................................... 44 

Obrázek 42: Úkryt keše Vodní elektrárna a papírna (vlastní foto 2013). .......................... 44 

Obrázek 43: Mapa keše U studny (Geocaching 2013, upraveno). .................................... 46 

Obrázek 44: Studna před opravou a po ní (Město Hradec nad Moravicí 2013; vlastní foto 

2013). .............................................................................................................................. 47 

Obrázek 45: Keš U studny (vlastní foto 2013). ................................................................. 48 

Obrázek 46: Úkryt keše U studny (vlastní foto 2013). ...................................................... 48 

Obrázek 47: Mapa keše Hradecká šance (Geocaching 2013, upraveno). ......................... 50 

Obrázek 48: Pozůstatky šance (vlastní foto 2013). ........................................................... 51 

Obrázek 49: Keš Hradecká šance (vlastní foto 2013). ...................................................... 51 

Obrázek 50: Úkryt keše Hradecká šance (vlastní foto 2013). ........................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   60 

 

SEZNAM TABULEK 
 

Tabulka 1: Počet usedlostí (Turek 1971). .......................................................................... 4 

Tabulka 2: Zařazení oblasti z geomorfologického hlediska (Demek 1987). ...................... 11 

Tabulka 3: Chrakteristika klimatických oblastí (Weissmannová 2004, upraveno). ........... 15 

Tabulka 4: Velikost keše (Geowiki 2013). ........................................................................ 20 

Tabulka 5: Typy keší (GeoWiki 2013). ............................................................................. 20 

Tabulka 6: Typy eventů (GeoWiki 2013). ......................................................................... 21 

Tabulka 7: Terén (Hojgr, Stankovič 2007). ...................................................................... 21 

Tabulka 8: Obtížnost (Hojgr, Stankovič 2007). ................................................................ 21 

Tabulka 9: Informace o keších (vlastní tabulka  2013). .................................................... 28 

Tabulka 10: Záchytné body mezi kešemi Nad loveckou stezkou a Hradecké výchozy (vlastní 

tabulka  2013). ................................................................................................................ 33 

Tabulka 11: Záchytné body mezi kešemi Hradecké výchozy a Vyhlídka Bellaria (vlastní 

tabulka 2013). ................................................................................................................. 37 

Tabulka 12: Záchytné body mezi kešemi Vyhlídka Bellaria a Vodní elektrárna a papírna 

(vlastní tabulka  2013). .................................................................................................... 41 

Tabulka 13: Záchytné body mezi kešemi Vodní elektrárna a papírna a U studny (vlastní 

tabulka 2013). ................................................................................................................. 45 

Tabulka 14: Záchytné body mezi kešemi U studny a Hradecká šance (vlastní tabulka 

2013). .............................................................................................................................. 49 

Tabulka 15: Závěrečná tabulka všech keší (vlastní tabulka 2014). ................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sýkorová Monika: Geocaching v Hradci nad Moravicí a jeho blízkém okolí 

2013                                                                                                                                                   61 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

PŘÍLOHA Č. 1. A ............................................................................................................ 62 

PŘÍLOHA Č. 1. B ............................................................................................................ 63 

PŘÍLOHA Č. 1. C ............................................................................................................ 64 

PŘÍLOHA Č. 1. D ............................................................................................................ 65 

PŘÍLOHA Č. 2. A ............................................................................................................ 66 

PŘÍLOHA Č. 2. B ............................................................................................................ 67 

PŘÍLOHA Č. 3. A ............................................................................................................ 68 

PŘÍLOHA Č. 3. B ............................................................................................................ 69 

PŘÍLOHA Č. 4. A ............................................................................................................ 70 

PŘÍLOHA Č. 4. B ............................................................................................................ 71 

PŘÍLOHA Č. 5. A ............................................................................................................ 72 

PŘÍLOHA Č. 5. B ............................................................................................................ 73 

PŘÍLOHA Č. 6. A ............................................................................................................ 74 

PŘÍLOHA Č. 6. B ............................................................................................................ 75 

PŘÍLOHA Č. 7. A ............................................................................................................ 76 

PŘÍLOHA Č. 7. B ............................................................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


