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Anotace 

V předložené práci je zpracován návrh turistické trasy po založených keších ve 

Vratimově. V první části bakalářské práce je uvedena historie a přírodní poměry zájmové 

oblasti, dále je představena turistická hra geocaching a popsána metodika práce. V druhé 

části bakalářské práce je vypracovaná turistická trasa po keších a každá keš je podrobně 

popsána. Uvedeny jsou souřadnice keše, její vlastnosti, dostupnost a také zajímavosti 

daného místa, v němž se nachází. Keše jsou ukryty v přírodě a účastník je hledá pomocí 

navigačního přístroje.  

Tato práce je postavená na seznámení veřejnosti s geocachingem a také klade důraz 

na zvýšení cestovního ruchu v dané oblasti.  

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

 

Summary 

In the present thesis there is a proposal a touristic route after geocaches for 

geocaching  in the town of Vratimov. In the first part there is mentioned history and nature 

facts about the area of interest, afterwards I explain rules of Geocaching and give 

description of used methods. Second part shows the plan of cache-trail with detailed 

description of each cache. Here can be found cache coordinates, its properties, availability 

and some interesting facts about surroundings. Caches are hidden in nature and can be 

found with GPS. 

This work is built on publicizing the geocaching and also emphasizes to increase 

tourism in the area. 
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1  ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce, které jsem si zvolila se týká hry Geocaching. Hlavním 

cílem této práce je návrh zábavné turistické trasy, podél které jsou umístěny poklady, 

označovány jako cache (keše), která by přilákala nejen běžné turisty všech věkových 

kategorií, ale také například rodiny s dětmi. Na základě uvedených skutečností jsem 

takovou trasu, rovněž s ohledem na osobní znalost této oblasti a dostupnost z místa mého 

bydliště navrhla ve městě Vratimov.  

Geocaching je velmi oblíbená turistická hra rozšířená po celém světě a Česká 

republika není výjimkou. Keše, které účastníci hledají pomocí navigačních zařízení bývají 

umístěny na zajímavých, turisticky více i méně navštěvovaných místech. Město Vratimov 

nabízí spoustu zajímavých míst, která dosud unikla pozornosti zakladatelů kešek, což 

zásadně ovlivnilo mé rozhodování při výběru zájmové oblasti pro spojení s geocachingem.  

 Turistická trasa, kterou jsem navrhla zahrnuje šest keší mnou nově založených a 

začíná u rybníka v části města nazývané Vratimovské zadky. Pokračuje přes potok Horní 

Datyňka nejvýše položeným místem na trase k místnímu vodojemu s názvem Nová Huť. 

Dále vede kolem Farního kostela sv. Jana Křtitele, památného stromu Dub tolerance a celá 

trasa je zakončena u řeky Ostravice.  

Mnou navržená turistická trasa je v rámci geovědní soutěže s názvem 

„GEOLOGICKÉ KLADÍVKO“, která se pořádá na Hornicko-geologické fakultě, Vysoké 

školy báňské − Technické univerzity Ostrava pod vedením Ing. Martiny Poláškové a jí 

pomáhající Ing. Lenky Petruškové stanovená pro žáky 2. stupně základních škol a studenty 

středních škol. Tato soutěž s geovědní tematikou konající se 20. května je v našem kraji 

ojedinělou vědomostní soutěží, ve které si žáci a studenti mohou ověřit své znalosti v 

oblasti neživé přírody.  

Bakalářská práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Teoretická část práce, která 

se skládá z kapitoly 2 a 3 čtenáře seznamuje s charakteristikou zájmové oblasti a 

turistickou hrou Geocaching v obecné rovině. Praktická část, která zahrnuje kapitolu 4 a 5 

popisuje metodiku práce autora, přičemž je vylíčená registrace i samotné založení a 

schválení keší. Následně je detailně popsána navržená turistická trasa po Vratimově 

s uvedením informací o jednotlivých keších a zajímavostech daného místa, v němž se 

nacházejí.  
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2  CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

V této kapitole je věnována pozornost lokalizaci, historii a současnosti zájmové 

oblasti, v ní působícím geologickým, geomorfologickým, hydrologickým a klimatologickým 

poměrům a také fauně a flóře.  

2.1 Město Vratimov 

2.1.1 Lokalizace zájmové oblasti  

Zájmová oblast město Vratimov se nachází na severovýchodě České republiky v 

Moravskoslezském kraji. Rozprostírá se při pravém břehu řeky Ostravice, jejíž tok tvoří  

historickou zemskou hranici Moravy a Slezska (Kuča 1997). V minulosti svou rozlohou 

1029 ha náležel ke středně velkým obcím Frýdecko-Místeckého okresu, ovšem podle 

dnešního rozdělení je středně velkou obcí v okresu Ostrava − město (obr. č. 1), (Valošek 

1974, Město Vratimov 2014). Město Vratimov se dělí na dvě části – Vratimov a Horní 

Datyň. Katastrální výměra města je 1414 ha a celkově zde k 1.1. 2014 žije 7 130 obyvatel 

(Město Vratimov 2014).  

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
Obr. č. 1 Mapa s vymezení zájmové oblasti v rámci Moravskoslezského kraje (Moravskoslezský kraj 2014). 

1− Česká republika s vyznačením Moravskoslezského kraje; 2−Moravskoslezský kraj; 3−Obce s pověřeným 
obecním úřadem. 
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2.1.2 Minulost a současnost v zájmové oblasti  

Současný název města Vratimov vznikl odvozením od osobního jména Vratim nebo 

Ratim a přidáním přivlastňovací přípony − ov. (v bakalářské práci bude dále používán 

pouze současný název města Vratimov). Tradice města výstižně vyjadřuje jeho znak,          

na kterém je zobrazeno rádlo, představující nejstarší tradici − zemědělskou výrobu, dále 

ozubené kolo a role papíru, symbolizující historii výroby celulózy, papíru a hutní výrobu 

(obr. č. 2, 3, Valošek 1974). 

Vratimov byl založen pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století v souvislosti          

s kolonizační činnosti feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického rodu 

Barutů. První dochovaná písemná zmínka o jeho existenci pochází z roku 1305, kdy                

se v seznamu biskupských desátků vedle Vratimova objevily také vesnice Šenov                        

a Kunčice. Podle listiny o úpravě hranic z roku 1297 (viz kapitola 5.6)  se však známý 

historik Alois Adamus ve svém rukopise Dějiny Kunčic a Ratimova domnívá, že k založení 

města došlo již před rokem 1256. Jednalo se o typickou řadovou ves, jejíž grunty                      

se prostíraly vedle sebe podél cesty směrem k řece Ostravici (Valošek 1974). 

Barutové postoupili Vratimov těšínským knížatům, tudíž se stal majetkem celé řady 

šlechtických rodin, jejichž sídlem byla zemanská tvrz, nacházející se na místě dnešního 

Společenského domu (Valošek 1974). Od druhé poloviny 15. století byl v držení Jiřího 

Meyska, který si nechal těšínským knížetem Kazimírem II. obnovit list na ves Vratimov, 

jehož originál shořel při požáru těšínského zámku. Na počátku 16. století jej spolu 

s Kunčicemi koupil a následně připojil k polskoostravkému panství Jan Sedlnický 

z Choltic. Tehdy bylo panství rozděleno mezi jeho dva syny a následně po jejich smrti byl 

Vratimov koncem 16. století připojen Skrbenskými z Hřiště ke statku kunčickému. V roce 

1790 se jejich vlastníkem stal hrabě Jan Larisch, po kterém následovalo poměrně rychlé 

střídání majitelů. Jako další držitelé se uvádějí hrabě Eduard von Wimpfen, o sedm let 

později šlechtic Pavel Czaderský a v roce 1827 Filip Ludvík Saint Genius                            

(Juřák 2013a, Murasová 1982). Za jeho nástupců byly velkostatky ve Vratimově 

zadluženy, což vedlo k jejich dražbě a následné koupi první moravskou spořitelnou v Brně 

roku 1897 (Valošek 1974). 
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Obr. č. 2 Pamětní deska se znakem města v roce 1974 (Valošek 1974).  
 
 

 

Obr. č. 3 Pamětní deska se znakem města dnes (autor 2014).  
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 Původně zemědělský charakter obce se postupem času změnil na průmyslový 

(Valošek 1974). Pro vývoj obce mělo největší význam založení a provoz Vratimovské 

celulózky, která jako jeden z největších vynálezů 19. století sloužila k výrobě sulfátové 

buničiny. Se založením továrny a zároveň s její výstavbou je spojován představitel 

významného vídeňského rodu Vincenc rytíř von Miller zu Aichholz (Fajkoš 2012). 

Povolení ke stavbě vydal obecní úřad ve Vratimově 14. července roku 1882 a následně              

o měsíc později byl schválen projekt stavby okresním hejtmanstvím v Těšíně. Stavba 

továrny, kterou zajišťoval vídeňský stavitel Josef Prokop probíhala neobvyklým tempem, 

jelikož již v roce 1883, jak také dokládá kronika města Vratimova došlo ve zkušebním 

provoze k výrobě první celulózy. Již prvopočátky stavby se značně projevily ve vývoji 

obce. S rozjezdem provozu nastal rychlý nárůst obyvatelstva, které zde začalo přicházet           

za prací (Valošek 1974). 

Z hlediska blízkosti k hlavní surovině − dřevu se původně pro výstavbu továrny 

nabízely lokality Kunčice pod Ondřejníkem a Frýdlant nad Ostravicí. Požadavky na velké 

množství vody, které bylo v srdci Beskyd nedostatek, nakonec vedly k výběru vhodnějšího 

místa na dolním toku řeky Ostravice (Fajkoš 2012). Rozhodnutí, které vedlo k založení 

továrny právě na území Vratimova bylo však motivováno i několika dalšími okolnostmi. 

Mezi hlavní faktory patřila blízkost dřeva z beskydských lesů a uhlí z ostravských dolů 

jako potřebné surovinové základny. V této souvislosti měl značnou váhu také provoz                

po ostravsko-frýdecké dráze, který začal v roce 1871. Za nejdůležitější faktor byla tedy 

považována řeka Ostravice jako kvalitní vodní zdroj spolu s důležitou vodní stavbou, 

jezem a mlýnskou strouhou (viz kapitola 5.6, Valošek 1974).  

Do roku 1981 dominovaly Vratimovské papírny tomuto průmyslovému oboru                   

na severní Moravě. Teprve rozhodnutí stanovené na základě nesplnitelných požadavků 

týkajících se zvyšování výkonů výrobní kapacity, je o výsadní postavení připravilo.            

Bylo totiž rozhodnuto o postupné likvidaci podniku a převedení výroby do moderního 

areálu, který byl vybudován v nedalekém Paskově. S ukončením provozu celulózky ve 

Vratimově v roce 1983 se výrazně zlepšily životní podmínky a do znovu čisté Ostravice                          

se po sto letech vrátily ryby a racci (Fajkoš 2012).  
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Výstavba základní devítileté školy na nynějším Masarykově náměstí byla zahájena 

roku 1908 na památku 60. výročí panování Josefa II. (almanach školy 2009). Slavnostní 

otevření školy proběhlo dne 20. září 1909 projevem tehdejšího správce Karla Vavříka 

(Valošek 1974). Aby se stala chloubou občanů a domovem dětí, byla vystavěna                         

na slunném místě ve středu obce. Úsilí o její rozvoj bylo přerušeno 1. světovou válkou. 

V roce 1918 bylo za pomoci Matice osvěty lidové na Polské Ostravě a Ústřední matice 

školské v Praze zahájeno vyučování v první měšťanské škole ve frýdeckém okrese.               

Na východním okraji školy byl v roce 1925 vybudován velký Husův sbor (Kuča 2011). 

V následujících letech se projevil nedostatek místností, proto byla budova                               

v roce 1929 − 1930 rozšířena o další přístavbu. Poslední velká přestavba byla ukončena              

v roce 1992. S historií školy je spojováno mnoho učitelů a jim všem patří slova Boženy 

Němcové: „… ale krásnější a trvalejší je pomník ten, kterýž si sám vystavěl v srdcích svých 

vděčných žáků a žákyň.“ (Valošek 1974). V současné době je Základní škola Masarykovo 

náměstí považována za jednu z  nejstarších a nejudržovanějších budov ve městě (almanach 

školy 2009).  

Po druhé světové válce se ve Vratimově rozšířil bohatý kulturní a společenský život. 

Výstavba nového Společenského domu, který se v současné době nachází v centru města, 

byla dlouholetým přáním všech občanů. Na základě souhlasu Okresního národního výboru 

ve Frýdku − Místku došlo 9. září 1969 k položení základního kamene. Slavnostní otevření 

Společenského domu proběhlo 29. dubna 1973 u příležitosti 28. výročí osvobození města 

Sovětskou armádou se slovy: „aby sloužil k rozvoji socialistické kultury, k upevnění míru  

a přátelství mezi lidmi na celém světě.“ (Valošek 1974). V součastné době zajišťuje 

Společenský dům provoz kina, galerie, divadelní představení a jiné kulturní pořady              

(obr. č. 4, 5). 

 Město Vratimov spolu s dalšími 9 městy a obcemi tvoří svazek obcí Region Slezská 

brána, který byl založen roku 1999. Současně lze Vratimov, jako součást Regionu Slezská 

brána, považovat za vstupní bránu do Euroregionu Beskydy (Slezská brána 2000). 

Rekreaci v přírodě nabízí les Důlňák s několika běžeckými stezkami. Nachází se zde také 

ubytovací a restaurační zařízení, tenisové kurty, letní koupaliště a dětská hříště.                        

Za neobyčejnou atraktivitu města je považováno muzeum vojenské techniky Army Land 

(Město Vratimov 2014).  
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Obr. č. 4 Společenský dům na Radničním náměstí v době svého otevření (Valošek 1974).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  5 Společenský dům na Radničním náměstí dnes (autor 2014). 
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2.2 Přírodní poměry  

2.2.1 Geologie a geomorfologie  

Z hlediska regionálního členění lze Českou republiku (dále jen ČR) rozdělit na dvě 

základní geologické jednotky: Český masív a Západní Karpaty (obr. č. 6). 

Český masiv (dále jen ČM) vznikl při variském (hercynském) vrásnění během 

středního devonu a svrchního karbonu, tj. před 380 – 320 milióny let, kolizí kontinentů 

Gondwany a Laurussie (Chlupáč et al. 2002). 

Západní Karpaty (dále jen ZK) jsou obecně mladší než ČM. Byly zformovány 

pochody alpínského vrásnění v intervalu od svrchní křídy do třetihor                       

(Weissmannová et al. 2004). Na území ČR jsou ZP nasunuty na východní okraj ČM a to 

pouze jejich vnější zónou tzv. Vnějšími Západními Karpaty, které v ní lze rozdělit na 

flyšové pásmo a karpatskou předhlubeň, přičemž samotná zájmová oblast, tzn. Vratimov se 

rozkládá jen v karpatské předhlubni (obr. č. 7, Chlupáč et al. 2002).  

Obr. č. 6 Geologická mapa styku ČM a ZK s vyznačením zájmové oblasti  (Petrušková 2005, upraveno).  

KENOZOIKUM, Neogén: 1 − miocén převážně střední až svrchní, většinou mořský;  Neovulkanity: 2 − 
čedičové vyvřeliny;  3 − foididy; Paleogén: 4 −oligocén pouzdřanský, oligocén (krosněnské vrstvy); 5 − 
paleocén – svrchní eocén; MEZOZOIKUM, Křída Karpat: 6 − svrchní křída; 7 − svrchní křída; 8 − svrchní 
– spodní křída; 9 − střední křída; 10 − spodní křída vnějších Karpat a spodní a střední křída vnitřních 
Karpat; 11 − Jura: jura. MLADŠÍ PALEOZOIKUM, Karbon: 12 − namur, místy se spodním vestfálem; 13 − 
spodní karbon (kulm); Devon: 14 − vyšší devon; 15 − křemenné žíly; 16 − hranice ostré; přibližné rozhraní 
pozvolných přechodů; 17 − zlomy; 18 − přesmyky, přesuny a nadsunutí druhořadá; 19 − přesuny 
příkrovové; 20 − státní hranice; 21 − povrchový styk Českého masívu a Západních Karpat, 22. vyznačená 
zájmová oblast. . 
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Zájmová oblast je směrem do nadloží tvořena: brunovistulikem, moravskoslezskou 

oblastí Českého masívu, karpatskou předhlubní a pokryvnými útvary.  

• Brunovistulikum − představuje nedílnou a významnou východní část 

moravskoslezské oblasti (Grygar 2014), která je tvořená především magmatickými 

horninami od granitů k bazickým a ultrabazickým členům (Chlupáč et al. 2002). 

Jedná se o kadomský krustalní blok z větší části skrytý pod sedimenty příkrovů 

vnějších Karpat, karpatské předhlubně a autochtonních mezozoických a terciérních 

platformních formací jihovýchodního (dále jen jv.) svahu Českého masívu                          

a paleozoických jednotek (Grygar 2014). Je rozděleno zlomovými pásmy na řadu 

dílčích bloků, přičemž zájmová oblast náleží severomoravskému bloku                       

(Mísař et al. 1983).  

• Moravskoslezská oblast − ČM je v zájmové oblasti zastoupen svou nejvýchodnější 

částí, tj. moravskoslezskou oblastí, kterou lze vertikálně rozdělit do dvou strukturních 

pater − kadomského a variského (Grygar 2014), které je tvořeno sedimenty 

moravskoslezské pánve a sedimenty hornoslezské pánve, jejichž podloží tvoří 

východní část moravskoslezské oblasti − brunovistulikum (Petrušková 2012).  

• Karpatská předhlubeň − představuje součást periferních alpsko–karpatských pánví 

v předpolí flyšových jednotek, nacházející se v podloží Vněkarpatských sníženin 

(Hruban 2014). Vznik karpatské předhlubně je spojován s tektonickými pohyby starší 

mladoštýrské fáze alpínského vrásnění (Weissmannová et al., 2004). Zahrnuje 

soustavu miocénních pánví, které v závislosti na postupujících příkrovech flyšových 

Karpat přesouvaly svůj prostor i podélnou osu směrem do předpolí na prohýbající            

se okraj ČM (Chlupáč et al., 2002). Na území ČR vytváří systém vzájemně 

paralelních podélných předhlubní, které jsou vyplněny mořskými molasovými 

sedimenty (egeru až badenu) a v zájmové oblasti se rozprostírají na brunovistuliku                 

(Hruban 2014).  

• Pokryvné útvary − jsou geologické jednotky sedimentárního původu, překrývající 

obvykle podstatně starší geologické jednotky (Petránek 2007). Většina zájmové 

oblasti je překryta kvartérními sedimenty (obr. č. 8), které jsou budovány sedimenty 

fluviálními a eolickými. Na povrch vystupují také miocenní sedimety karpatské 

předhlubně (obr. č. 7, ČGS 2003).  
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Obr. č. 7 Regionálně geologické dělení Západních Karpat na našem území (podle usnesení České 
stratigrafické komise 1994, 1995; převzato od Chlupáč et al. 2002, upraveno).  

1 – Český masiv; KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ: 2 – spodní miocén karpatské předhlubně (eggenburg-
karpat); 3 – střední miocén (baden); FLYŠOVÉ PÁSMO (vnější skupina příkrovů): 4 – ždánická a podslezská 
j.; 5 –slezská j.; FLYŠOVÉ PÁSMO (magurská skupina příkrovů); 6 – račanská j. magurské skupiny 
příkrovů; 7 – příkrovy a přesmyky.; 8 – zlomy; 9 – okraj transgrese; 10 – státní hranice; 11 – styk Českého 
masívu a Západních Karpat, 12 – vyznačená zájmová oblast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8 Geologická mapa v zájmové oblasti a okolí  (ČGS 2003, upraveno). 

ČESKÝ MASIV:1 – paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence); 
ZÁPADNÍ KARPATY: 2 – mezozoické horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice); 3 – kvartér (hlíny, 
spraše, písky, štěrky); 4 – terciérní horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice); 5 – vulkanické horniny 
terciérní (čediče, fonolity, tufy); 6 – terciérní horniny (písky, jíly); 7 –  zlom zjištěný; 8 – hranice zjištěná. 
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Na území ČR se nacházejí dva, podstatně odlišné geomorfologické systémy:               

na západě Hercynský a na východě Alpsko-Himálajský, kterému náleží zájmová oblast. 

Dále přísluší geomorfologické provincii Západní Karpaty (obr. č. 9), která představuje 

základní jednotku vyššího řádu a sdružuje několik dalších geomorfologických jednotek 

(tab. č. 1).  

 

Tab. č. 1 Geomorfologické regionální členění reliéfu zájmové oblasti (Demek et al. 1987).  

 

Obr. č. 9 Geomorfologické členění zájmové oblasti (Geoportal 2014, upraveno). 

1 – provincie; 2 – subprovincie; 3  – celek; 4 – oblast; 5 – okrsek; 6 – kraj;  7 – vyznačená zájmová oblast. 

• Západní Karpaty jsou pásemným pohořím obloukovitého tvaru, vyznačujícím                 

se nápadnou vrásově-příkrovovou stavbou a rozprostírajícím se na území Česka, 

Slovenska (největší část), Rakouska, Polska, Maďarska. Největší šířka oblasti                   

je přibližně 200 km, nejvyšším vrcholem je Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách 

s nadmořskou výškou 2655 m, který je zároveň nejvyšším vrcholem celých Karpat. 

Je používáno trojité členění tektonické stavby na Vnější, Centrální a Vnitřní Západní 

Karpaty. Na území ČR zasahují Vněkarpatskými sníženinami, kterým náleží zájmová 

oblast a Vnějšími Západními Karpatami (Hruban 2007).  
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• Severní Vněkarpatské sníženiny jsou pruh nižšího terénu v Moravskoslezském 

kraji v okolí města Ostravy a představují podsoustavu Vněkarpatských sníženin. 

Oblast s celkovou rozlohou 483,08 km2 a střední výškou 244,0 m je pokryta 

především neogenními čtvrtohorními usazeninami. Povrch sníženin byl na mnoha 

místech značně změněn hospodářskou činností člověka, především dolováním                   

a průmyslovou činností. Na území ČR zasahují pouze Ostravskou pánví, větší část            

se rozprostírá v Polsku (Demek 2006).  

• Ostravská pánev je rovina a plochá pahorkatina vzniklá poklesem ČM při 

podsouvání pod Karpaty, jejíž osu tvoří široká niva řeky Odry. V podloží                    

se nacházejí karbonské sedimenty obsahující sloje černého uhlí, které se v pánvi těží. 

Povrch oblasti byl značně přeměněn zástavbou města a rovněž hornickou                          

a průmyslovou činností, tudíž je pokryt antropogenními tvary různého původu 

(urbánní, těžební, průmyslové) a těžebními haldy (Demek 2006). 

• Ostravská niva je náplavová rovina soustředěná v západní části zájmové oblasti 

kolem řeky Ostravice a rovněž představuje nejnižší část Ostravské pánve                

(Demek 2006). V oblasti se nacházejí haldy a násypy antropogenního původu, 

převažují zde lužní porosty (Salvetová 2012).  

• Havířovská plošina je plochá pahorkatina jihovýchodní části Ostravské pánve,             

do které spadá převážná část zájmové oblasti. S celkovou rozlohou 94,99 km2 je 

tvořena souvrstvím kvartérních sedimentů ledovco-říčního a říčního původu, 

překrytých vrstvou sprašových hlín (Demek 2006). Reliéf je význačný četnými 

antropogenními tvary a poklesy. Oblast je zřídka zalesněná, převážně smrkovými 

porosty (Salvetová 2012).  

Dle vypracovaného výškového profilu prochází navržená turistická trasa nejnižším 

místem v nadmořské výšce cca 207 m  a nejvyšším místem v nadmořské výšce cca 299 m.  

2.2.2 Hydrologie a klimatologie  

Z hlediska hydrologie patří Vratimov do základního povodí Odry, jelikož jim protéká 

řeka Ostravice, která tvoří pravostranný přítok řeky Odry, do které se vlévá v Ostravské 

pánvi.  
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 Oblast povodí české Odry na území Moravy a Slezska o ploše 6 252 km2 

představuje horní část mezinárodního povodí Odry − úmoří Baltského moře. Na území ČR 

je z osmi oblastí povodí plošně nejmenší a rovněž malým územním celkem, neboť zaujímá 

pouze 8,5 % rozlohy státu (Brosch 2005).  

Páteřním vodním tokem zájmové oblasti je řeka Ostravice s celkovou délkou          

64 km a plochou povodí 828 km2 (obr. č. 10, Brosch 2005). Jedná se o významným 

štěrkonosný vodním tok, vznikající soutokem Bílé a Černé Ostravice u obce Staré Hamry 

v Moravskoslezských Beskydech a protékající územím od jihu k severu (Nowak 2008).  

Hlavními přítoky řeky Ostravice jsou Morávka a Lučina, jejímž pravostranným 

přítokem je potok Horní Datyňka, přes který vede navrhovaná trasa (viz kapitola č. 5). 

Obr. č. 10 Oblast povodí Odry − hydrologické poměry zájmové oblasti (Povodí Odry 2014a, upraveno).                

1 − vodní toky; 2 −vodní plochy; 3 − hranice České republiky; 4 −Obce s rozšířenou působností;                    
5 − hranice povodí III. řádu; 6 − vyznačená zájmová oblast. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                          

V roce 1971 zpracoval E. Quitte klimatickogeografické členění Československa, 

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

a chladnou. Na základě chodu a intenzity 14 klimatických charakteristik pak vymezil          

v každé oblasti několik podoblastí (Herber 2007).  

Podle této klasifikace patří zájmová oblast do mírně teplé klimatické oblasti                    

a podoblasti MT10 (tab. č. 2), která je charakteristická dlouhým, teplým a mírně suchým 
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létem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky 

(Weismannová et al. 2004). 

Dalším typickým klimatickým znakem jsou pro tuto oblast poměrně vysoké srážky, 

podmíněny blízkostí návětrných svahů Beskyd, které se zpravidla dostavují při přechodu 

front a cyklóny. Výrazně zde převládá jihozápadní proudění, méně často severovýchodní a 

severní proudění větrů (Salvetová 2012). 

Tab. č. 2 Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10  (Quitt 1971). 

                                                                                                            

2.2.2 Flóra, fauna, CHKU 

Na území zájmové oblasti se nenachází žádná chráněná krajinná území a rovněž 

žádné registrované významné krajinné prvky (obr. č. 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 11 Chráněná území ochrany přírody a krajiny v zájmové oblasti (Povodí Odry 2014b, upraveno).  

1− velkoplošná zvláště chráněná území; 2 − ptačí oblasti; 3 − evropsky významné lokality; 4 − maloplošná 
zvláště chráněná území; 5 − vodní toky; 6 − hranice oblasti povodí Odry; 7 − hranice České republiky; 8 − 
obce s rozšířenou působností; 9 − vyznačená zájmová oblast.  
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Podle biogeografického členění ČR leží zájmová oblast v podprovincii Polanské             

a Západokarpatské, které jsou součástí biogeografické provincie středoevropských 

listnatých lesů. Převážnou část území tvoří Ostravský bioregion, který postupně přechází 

v Podbeskydský bioregion, čímž je dán význam jak fauny, tak flóry. 

• Polanská podprovincie – Ostravský bioregion zabírá geomorfologický celek 

Ostravská pánev a část Moravské brány. Nalézají se zde podmáčená stanoviště               

na hlínách, se silným antropogenním narušením hlubinnou těžbou uhlí a těžkého 

průmyslu. Flóra je poměrně chudá s převahou mokřadních, vodních, bažinných              

a lužních druhů. Vyskytují se zde např.: šalvěj lepkavá, řepík lékařský, hvozdík 

svazčitý. V zaříznutých údolí se vzácně objevují např.: devětsil bílý, žebrovice 

různolistá, ptačinec hájní. Fauna bioregionu je stanovena antropogenním vlivem 

ostravské aglomerace. Z významných savců lze jmenovat ježka východního a myšici 

temnopásou, z ptáků racka bouřního, břehuli říční, sýkořici vousatou a slavíka 

modráčka. Obojživelníci jsou zastoupeni kuňkou žlutobřichou, mlokem skrvnitým 

(Culek 1996).  

• Západokarpatská provincie – Podbeskydský bioregion zaujímá východní část 

geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána, tudíž jen 

poměrně malou část zájmové oblasti. Bioregion tvoří vlhká pahorkatina, z níž 

vystupují kopce z pískovcového flyše. Převažuje zde orná půda, smrčiny se zbytky 

bučin a vlhké louky. Flora je poměrně bohatá, vyskytují se zde např.: vranec jedlový, 

česnek chlumí, kyčelnice žlaznatá, štírovník bažinný. Významnými savci jsou ježek 

východní, myšice temnopásá a plh lesní. Z ptáků, kteří se zde vyskytují můžeme 

jmenovat břehuli říční, lejska malého, z hmyzu jasoně červenookého. Obojživelníci 

jsou zastoupeni mlokem skvrnitým a kuňkou žlutobřichou (Culek 1996). 

V rámci těchto bioregionů je zájmová oblast charakteristická biochorou rozřezané 

plošiny na vápnitém flyši (3BC), rozřezané plošiny na spraších (3BE), vlhké plošiny              

na kyselých horninách (3Ro) a široké kamenité nivy (4Nk) (Salvetová 2012). 

Území leží ve 3. a 4. vegetačním stupni – dubojehličnatá varianta, pro který                 

je charakteristický výskyt pseudoglejů, glejů a rašelinných půd. Pro krajinu je příznačné 

zastoupení rybníků, vyskytují se zde také louky, pole, pastviny a lesní porosty                 

(Demek 2006).  
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Lesní komplexy se rozprostírají v jihovýchodní části území a pokrývají také menší 

část na severu. Jsou tvořeny jehličnatými lesy s vysokým zastoupením smrkové 

monokultury druhotně vysázené s příměsí dubu letního. V jihozápadní části kolem řeky 

Ostravice jsou součástí doprovodných a břehových porostů a také nadregionálního 

biokoridoru. Střední část oblasti pokrývají poměrně velká pole s minimálním podílem 

rozptýlené zeleně, která je taktéž součástí břehových a doprovodných porostů drobných 

vodních toků (Salvetová 2012).  

V popisované oblasti se vyskytují také památné stromy chráněny zákonem pro svou 

vzácnost, jejichž charakteristika je znázorněná v následující tabulce (tab. č. 3).  

Tab. č. 3 Seznam památných stromů ve Vratimově (Salvatová 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Na břeh řeky Ostravice jsou vázána litorální společenstva hmyzu. V zájmové oblasti 

byl zaznamenám výskyt nového druhu kovaříka − Adrastus juditae, který je dosud známý 

pouze z Ostravska (Weissmannová et al. 2004). V současnosti představuje Ostravice 

nejrybnatější řeku okresu s poměrně hojným výskytem pstruha obecného a dalších druhů 

ryb: lipan podhorní, parma obecná, střevle potoční, plotice obecná, jalec tloušť, mřenka 

mramorová, úhoř říční, vranka pruhoploutvá, ze kterých je nejcennější chráněná střevle 

potoční. V roce 2011 byl v zájmové oblasti potvrzen výskyt vranky obecné                 

(Campanula 2006). 

Kolem navrhované trasy se objevují následující rostliny: plicník lékařský, prvosenka 

jarní, blatouch bahenní, chrpa polní, vratič osladič, mydlice lékařská, křídlatka, medvědí 

česnek. Z fauny vyskytující se v zájmové oblasti můžeme zahlédnout: srnce obecného, 

zajíce polního, ježka východního, volavku popelavou, kachnu březňačku, babočku paví oko 

a již zmíněné druhy ryb.       
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3  GEOCACHING  

Anglické slovo Geocaching se skládá z předpony geo, označující činnost související 

se Zemí, a slova caching, označující proces ukrývání keší (Geocaching 2014a).  

Geocaching je novodobá hra založená na hledání skryté schránky nazývané cache 

(česky keš či keška) (viz kapitola 3.2), která je z hlediska svého charakteru zařazována           

do turistické, navigační a částečně i internetové oblasti. Velmi zjednodušeně můžeme říci, 

že se jedná o univerzální zábavou pro všechny zájemce, jelikož si každý hráč může ráz hry 

přizpůsobit svým požadavkům (Kresta 2010).   

Počátek geocachingu je úzce svázán s prvním květnem roku 2000, kdy byla                 

na základě rozhodnutí tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona odstraněna umělá 

odchylka, do té doby záměrně zanášena do navigačního systému GPS, který byl původně 

stanovený pro vojenské a obranné účely USA. Odstraněním se zlepšila přesnost tohoto 

vojenského navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek                

na jednotky metrů. Hned následující den 3. května 2000 využil tuto skutečnost Dave Ulmer 

a umístil první cache spolu s několika drobnostmi a sešitkem pro zapsání nálezců do lesa 

v Oregonu (USA). Poté zveřejnil její souřadnice na internetu v diskusní skupině a tím 

vyzval ostatní, aby se ji pokusili nalézt. Na základě vzniklého principu funguje hra téměř 

v nezměněné podobě až do dnešních dnů. Pojmenovat jí slovem „geocaching“ navrhnul 

poprvé Matt Stum 30. května 2000, do té doby byly schránky nazývány stash a jejich 

hledání bylo označováno stash hunt (Kresta 2010). „Během jediného měsíce měla tato 

zábava stanovené pravidla, existovaly první skrýše a nálezy, bylo založeno mailové 

diskusní fórum a webová stránka. Počet cache rychle rostl.“ uvádí Kresta.  

Geocaching si získal obrovskou popularitu a v současné době jsou keše ukryty                

po celém světě (Kresta 2010). Ke dni 30.4. 2014 dosahuje počet keší v systému 

geocaching.com celosvětově cca 2,3 milionu, z toho se téměř 38 660 nachází na území  

České republiky a číslo neustále stoupá (Geocaching 2014c).  

Geocaching není o vyhrávání a porážení soupeře. Nehodnotí se, kdo je lepší nebo 

dokonce nejlepší. Hlavním předpokladem je, aby člověka hra bavila a zároveň je                     

na samotném hráči, kolik času chce této hře věnovat (Kováříková 2012). „Jedinou 

podmínkou je dodržování určitých pravidel.“ uvádí Kovaříková (viz kapitola 3.1).                   

Je vhodný pro všechny věkové skupiny a mohou se mu věnovat aktivní turisti, ale také 
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příležitostní výletníci. S rodiči se můžou zapojit už i malé děti, pro které bude takový výlet 

za pokladem představovat nadšení a zároveň získají kladný vztah k přírodě a fyzické 

aktivitě (Kováříková 2012). Také seniorům poskytuje hra možnost zajímavého trávení 

volného času.  

Velkou výhodou je, že se můžeme s geocachingem dostat na zajímavá místa,             

o kterých třeba ani netušíme. Zpravidla by keše měly být ukryty tam, kde to má nějaký 

smysl, kde nám zakladatel skrýší chce něco ukázat (Lutonský 2010). Pro někoho je však 

odměnou zážitek z míst, která navštívil, jiný hraje geocaching na body a snaží se pouze 

nalézt co největší počet keší (Kresta 2010). 

Jelikož je geocaching v České republice velmi rozšířený představuje také příležitost 

seznámit se s novými lidmi, se kterými nás bude pojit stejný zájem. Již po nalezení pár 

desítek keší se budeme na různých místech setkávat se známými tvářemi (Lutonský 2010).  

Zároveň je každý účastník považován za člena komunity lidí, kteří si vzájemně vyměňují 

své zkušenosti, pořádají společná setkání a rádi pomáhají začínajícím hráčům                   

(Kresta 2010). 

Zájemcům může geocaching velmi názorně představit instruktážní film, zveřejněný 

na stránkách navigovat.cz.  

3.1 Základní pravidla  

Stejně jako každá hra, má i geocaching svá pravidla. Tyto pravidla jsou 

k prostudování na oficiálním serveru www.geocaching.com  nebo www.geocaching.cz., 

kde jsou vysvětlena česky a poměrně podrobně. V následujících řádcích jsou stručně 

poznamenány nejdůležitější pravidla stanovené jak hledačům, tak zakladatelům. 

Aby měl hráč umožněn přístup k podrobným informacím o ukrytých keších a mohl 

evidovat své nálezy, musí se v první řadě registrovat na serveru www.geocaching.com. 

Registrace a základní členství jsou bezplatné, připlácí se pouze za nadstandardní funkce               

tzv. prémiové členství. (Kresta 2010). 

Jelikož není geocaching ještě stále znám většině lidí, je za další důležité pravidlo 

považována nenápadnost. Velké množství případů, kdy byla keš zničena, vykradena                 

či ztracena jsou spojovány právě s nezasvěcenými lidmi, a proto se při „odlovu“ keší musí 

hráči chovat obezřetně, aby si jich nikdo nevšiml (Lepková 2009). 
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Při zakládání keší se musí dodržovat zákony dané země. V případě soukromých 

pozemků je nutné získat povolení či oprávnění od majitele, a to ještě před jejím samotným 

umístěním. Z důvodu bezpečnosti nesmí být keš ukrytá v těsné blízkosti železničních tratí 

a také v oblastech do kterých je zakázaný přístup, nebo jsou jinak nevhodné. Dále není 

dovoleno založit keš, při jejímž ukrývání a opětovném hledání bude docházet                            

k poškozování cizího majetku. Klíčovým pravidlem při zakládání keší je dodržení 

stanovené vzdálenosti. Jednotlivé keše musí být od sebe vzdáleny minimálně 161 metrů 

(Geocaching 2014b). 

Každá krabička musí být řádně označena štítkem, aby bylo vždy nálezci jasné, že jde 

o součást hry Geocaching (Geocaching 2014b). Jsou však známi i případy, kdy byla  

k místu keše z důvodu podezření, že se jedná o výbušninu, přivolána policie                   

(Lepková 2009).  

Co se týče obsahu keší, je za základní výbavu, bez ohledu na její velikost, 

považována tužka a deník (tzv. logbook), do kterého se její jednotliví nálezci zapisují. Dále 

do nich bývá zvykem vkládat drobné předměty tzv. „dárky pro objevitele“, které si může 

nálezce ponechat na památku, ovšem musí místo nich na oplátku zanechat něco vlastního 

stejné nebo vyšší hodnoty pro další účastníky hry (Lutonský 2010). Toto pravidlo neplatí               

v případě, pokud se v keši nacházejí putovní předměty tzv. trackovatelné předměty, jejichž 

úkolem je cestovat z keše do keše a u nichž je pomocí unikátního kódu sledován jejich 

pohyb v reálném světě. Mezi zakázané předměty, které by do keší neměly být umisťovány  

patří výbušniny, zábavná pyrotechnika, nože, alkohol, drogy a jiné věci považované                  

za nebezpečné (Geocaching 2014b).   

Na dodržování těchto pravidel dohlížejí tzv. Rewieveři, kteří následně keše schvalují 

a publikují jejich založení na internetu (Geocaching 2014b).   

3.2 Cache  

Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole, předmětem geocachingu je hledání keší. 

Většinou to bývá plastová schránka různé velikosti a tvaru, která by měla být z důvodu 

častého vystavování dešti a sněhu vodovzdorná (Lutonský 2007).  

Keše se rozdělují podle různých kritérií − typ, velikost, obtížnost, terénní náročnost, 

které jsou zveřejněny na serveru v tzv. listingu keše. Listing dále uvádí zeměpisné 
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souřadnice, nápovědu pro snadnější nalezení a slovní popis, který účastníka blíže seznámí 

s danou lokalitou či zajímavostí, u které je keš umístěná (Lepková 2009).  

• Typy keší, které se v celosvětové hře geocaching zakládají lze rozdělit do několika 

skupin, podle způsobu jakým jsou vyhledávány. Mezi nejrozšířenější patří keše 

tradiční, multy, mystery, earth (tab. č. 4).  

V zájmové oblasti jsem podél mnou navržené trasy (viz kapitola 5.) umístila pouze 

keše tradiční, které se ve hře vyskytují nejčastěji.  

• Velikost keše je jedna z nejdůležitějších vlastností. Nejrozšířenější jsou čtyři 

velikosti označované jako mikro, small, regular a large (tab. č. 5).  

• Obtížnost keše vyjadřuje náročnost objevení úkrytu keše, popřípadě rozluštění 

cílové souřadnice, na které se keš nachází. Obtížnost je rozdělena do pětibodové 

stupnice, která je znázorněna počtem hvězdiček. Určení pro jednotlivé keše není 

snadné, jelikož každý účastník bude mít na obtížnost úkrytu či hádanky odlišný 

názor. Autor kešky udává hodnocení podle svého subjektivného vnímání,                   

ale dá se podle těchto informací orientovat. Vliv má také momentální intelektuální 

kondice účastníka, kvalita GPS a jejího signálu (tab. č. 6).  

• Terénní náročnost keše se uvádí pro průměrně zdatného jedince za ideálních 

podmínek − tj. za sucha a v denní dobu. Tento parametr vypovídá o náročnosti 

pohybu v terénu při cestě na místo uschování keše. Hodnota obtížnosti terénu je opět 

znázorněna počtem hvězdiček od jedné do pěti a vždy by měla vyjadřovat 

nejnáročnější část celé cesty až k samotné keši (tab. č. 7).  

 
 
Tab. č. 4 Klasifikace keší dle typu (GeoWiki 2014, upraveno). 
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Tab. č. 5 Klasifikace keší dle velikosti  (GeoWiki 2014, upraveno). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tab. č. 6 Klasifikace keší dle obtížnosti (GeoWiki 2014, upraveno). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tab. č. 7 Klasifikace keší dle náročnosti terénu (GeoWiki 2014, upraveno). 
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3.3 Pomůcky pro geocaching 

3.3.1. GPS přístroje 

Téměř povinnou součástí výbavy účastníka geocachingu je zařízení, které pracuje         

se souřadnicemi. Při vyhledávání keší se používají GPS přístroje, rozdělující                       

se do několika kategorií. Především to můžou být samotné navigační přístroje, dále          

se může jednat o vestavěné GPS přijímače například v mobilních telefonech (Kresta 2010). 

GPS je zkratka z anglického Global Positioning System, tedy globální polohový 

systém navržený armádou USA v 70. letech minulého století, s jehož pomocí je možno 

určit aktuální polohu kdekoliv na Zemi s relativně vysokou přesností (Kresta 2010).              

Pro zjištění naší polohy musí GPS zařízení přijímat signál alespoň ze tří GPS satelitů,          

při signálu ze čtyř satelitů je možno navíc získat nadmořskou výšku a přesný čas               

(Geocaching 2014a).  

Základní funkcí, kterou GPS přijímač pro geocaching musí mít, je ukládání bodů            

na zadané souřadnice. K těmto bodům musí dále umět navádět, tudíž by měla obsahovat 

kompas se šipkou, která ukazuje směr, kterým se máme ke keši vydat a také její vzdálenost 

(Lutonský 2010). 

Samotných navigačních přístrojů existuje v dnešní době velké množství. Mezi 

nejrozšířenější patří automobilové a turistické, taktéž nazývané outdoorové, které jsou            

pro geocaching hned z několika důvodů jednoznačně nejvhodnějším pomocníkem. Bývají 

vybaveny mapovými podklady obsahující prvky z klasických topografických map, jsou 

odolné vůči vodě i prachu a také nabízejí funkce určené pro použití v terénu. V ČR              

je nejrozšířenějším dodavatelem turistických GPS přístrojů společnost Garmin. Jak jsem 

již zmínila, velice oblíbené jsou také navigace v mobilních telefonech, do kterých                  

je možnost instalace i specializovaných aplikací pro geocaching (Kresta 2010). Já osobně 

mám zkušenost s aplikací nazývanou c:geo, která nevyžaduje webový prohlížeč                       

a je ke stažení zdarma na serveru play.google.com. Dle mého názoru je tato aplikace 

z hlediska nabízených funkcí i zaměření GPS přijímače pro hru geocaching vyhovující.  
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Formát souřadnice určuje způsob zápisu číselných údajů. Zápisy se mohou uvádět 

v následujících podobách:  

A) 49°45'31.14''N, 18°18'21.00''E 

B) 49. 758650 N, 18. 305833 E 

C) N49° 45.519', E18°18.350' 

D) N 49° 45.519 E 18° 18.35

                                                                                                                                            

V geocachingu je primárně využíván zápis D −  tedy formát DD MM.mmm.  Proto           

je vhodné mít svůj GPS přístroj nastavený právě na tento formát. Existují programy pro 

převod mezi jednotlivými formáty, které jsou dostupné ke stažení zdarma (např.: program 

GPS Converter 2.0) a také online (např.: http://www.bobson.cz/stranky/blog/11/prepocet.                          

html) (Geocaching 2014a).   

3.3.2 Mapové podklady  

Někteří hráči však GPS přístroje vůbec nepoužívají a geocaching provozují pouze 

s obyčejnou turistickou mapou, nebo souřadnice keše vyhledávají pomocí internetové 

mapy na serverech, jako jsou např.: mapy.cz a maps.google.cz (Kresta 2010). V listingu 

každé keše se navíc nachází odkaz na mapu Googlu upravenou pro použití                            

při geocachingu, na které se přímo keše zobrazují a kliknutím se lze dostat k podrobnějším 

informacím (Lutonský 2010).  

V některých případech, například při vyhledávání keše umístěné uprostřed lesa,               

se účastník bez GPS přístroje neobejde, jelikož pomocí mapy nelze identifikovat konkrétní 

strom či oblast místa uschování (Kresta 2010). Problém nastává i při tzv. multikeších, kdy 

předem nikdo neví, kam dále půjde, a proto se musí z důvodu vyhledání dalšího bodu vrátit 

opět k internetové mapě (Lutonský 2010). 

Mapy se doporučují také používat během domácí přípravy před hledáním keší s GPS, 

tímto lze například zjistit jaké prostředí a terén nás čeká nebo kterou přístupovou cestu               

ke keši bude pro nás nejlepší zvolit (Kresta 2010). 
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4  METODIKA PRÁCE 

Při výběru jednotlivých míst pro umístění mnou nově založených keší, jsem 

usilovala o to, aby byla zajímavá, zaujala různé věkové skupiny a bylo možné je navštívit 

formou celodenního výletu.  

4.1 Registrace  

Prvním krokem zájemce o provozování geocachingu je registrace a vytvoření 

vlastního profilu, čímž se zapojí do hry. Na základě tohoto požadavku jsem dne                 

29.11. 2013 vykonala svou registraci na serveru www.geocaching.com (obr. č. 12),                  

při které jsem vybrala typ uživatelského účtu Basic Membership − tedy základní členství.  

V registračním formuláři jsem si zvolila uživatelské jméno neboli přezdívku HillSi,                

pod kterou budu ve hře dále vystupovat. Rovněž jsem zde uvedla své křestní jméno, 

příjmení a e-mailovou adresu, na kterou mi byl následně po odsouhlasení podmínek použití 

této stránky zaslán ověřovací e-mail.  Kliknutím na odkaz v e-mailu se provedla aktivace 

mého uživatelského účtu, poté jsem se mohla poprvé přihlásit a plně využívat služeb 

geocachingového serveru. Vzápětí jsem změnila jazyk stránky z původní angličtiny                

na češtinu, což doporučuji nepochybně všem, kteří se do hry také zapojí.   

Druhým krokem je nastavení domovských souřadnic, které se používají                       

pro vyhledávání nejbližších keší, uvedených společně s již vypočtenou vzdáleností                   

od stanovené lokality. Zadání souřadnic domova je také vyžadováno při zakládání nové 

keše, jelikož se revieweri podle nich snadněji posuzuje, zda bude zakladatel schopen 

v budoucnu o danou keš pečovat. Své domovské souřadnice jsem zjistila pomocí 

internetové mapy na serveru mapy.cz, na které jsem vyhledala adresu svého bydliště                    

a stisknutím tlačítka GPS na pravé straně stránky jsem získala potřebné souřadnice. 

Následně jsem je zkopírovala a uložila do Moje poloha v mém profilu.   

Třetím krokem je dobrovolné nastavení údajů v uživatelském účtu, které zlepšují 

funkčnost webové stránky. Pro lepší přehled ve hře využívám funkci zasílaní informací             

o novinkách, změnách a nově založených keších v blízkém okolí.  

Registrace se všemi uvedenými kroky zabere zhruba 15 minut.  
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4.2 Volba trasy a pozic umístění keší  

Studiem mapy s vyobrazenými kešemi na geocachingového serveru, jsem nejprve 

zjistila, na kterých místech se v mé zadané oblasti již keše nachází. Polohu založených keší 

jsem zaznačila do turistické mapy města Vratimova a poté se vydala do terénu prozkoumat 

další vhodná místa. Mým cílem bylo dle zadání vyhledat 6 pozic pro umístění keší, z nichž 

minimálně 3 geologického charakteru.  

Podél turistické trasy jsem umístila celkem šest keší: Vratimovský rybník,                  

Potok Horní Datyňka, Vodojem Nová Huť, Farní kostel, Dub tolerance, Vratimovský jez.  

4.3 Založení a schválení keší  

Před samotným založením keší jsem si důkladně prostudovala pravidla a články            

s doporučeními pro zakládání, které vznikly na fórech geocaching.cz. Následně jsem  

mohla postoupit do další fáze, kterou byla příprava vlastní schránky. Předem jsem věděla 

jaký typ keší chci založit a jakou zvolím jejich velikost vzhledem k okolí a úkrytu.             

Po umístění jsem zaměřila jejich pozici pomocí navigace GPS (viz kapitola 4.4), pro větší 

přesnost několikrát po sobě. Souřadnice jsem poté zprůměrňovala a na online mapě 

překontrolovala zda opravdu odpovídají poloze skrýše.  

Po zjištění, že keše nebudou v kolizi s jinými, již existujícími jsem vyplnila online 

formulář pro jejich schválení (obr. č. 13), a to zadáním následujících základních bodů:  

• Název keše – nepoužívá se diakritika.   

• Jméno autora – uvádí se zvolená přezdívka při registraci. 

• Datum založení – uvádí se datum, kdy byla keš umístěná na své místo.  

• Typ keše – je uveden kompletní popis jednotlivých typů keší.  

• Poloha – zadávají se odměřené souřadnice.  

 

Další součástí listingu je charakteristika keše, u které je nutno se více rozepsat.             

Já osobně jsem uvedla historii a zajímavosti daného místa, fotografie, stručnou nápovědu 

uložení keše a grafické symboly tvz. atributy, které poskytují další informace keše, např.         

o její dostupnosti, nutnosti dbát zvýšené opatrnosti, speciální vybavení, dostupné služby 

apod. Nakonec zbývalo určit velikost, celkovou obtížnost a odeslat vyplněný formulář              

ke schválení správci tzv. reviewerovi pro Moravskoslezský kraj.  
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Žádost byla odeslána společně s fotografiemi úkrytů a jednotlivých keší, poté 

proběhlo jejich zveřejnění pro ostatní účastníky. Mnou nově založené keše byly již 

několikrát nalezeny (viz kapitola 6, tab. č. 19, příloha č. 2. a, b – č. 7. a, b).  

4.4 Zpracování vstupních dat a grafická úprava  

Před vlastním sepsáním bakalářské práce bylo nezbytné nejprve shromáždit potřebné 

informace v podobě pramenů a literatury. Důležitým pramenem se stala Kronika města 

Vratimova, která je k dispozici v digitalizované podobě na stránkách Zemského archivu 

v Opavě. Další kronika, která byla v průběhu psaní probádaná je Farní kronika kostela          

sv. Jana křtitele, uložena na zdejší faře. K nahlédnutí byla poskytnuta knězem Adrianem 

Januszem Wykrętem. Kniha autora Isidora Valoška Vratimov minulost a současnost města 

papíren poskytla potřebné informace o vývoji města od jeho založení až po 70. léta,           

kdy byla vydána. Další poznatky o vývoji města, konkrétně vlastnících byly nalezeny             

ve Státním okresním archivu ve Frýdku-Místku, kde je uložen fond Archiv města 

Vratimov. Cenné informace pro vypracování bakalářské práce byly získány také návštěvou 

Městského úřadu ve Vratimově, místního Kulturního střediska a knihovny.  

Vlastní fotografie byly zdokumentovány fotoaparátem typu Nikon D90 a společně 

s mapkami, tabulkami následně upraveny v programu CorelDraw X6.   

Pro svou práci jsem na doporučení využila outdoorovou GPS navigaci Dakota 10 

PRO od společnosti Garmin. Přístroj je vybaven podrobnou turistickou navigační mapou 

České republika Topo Czech PRO v měřítku 1:10 000 a také obsahuje základní mapu 

celého světa. S podporou paperless Geocaching umožňuje nahrání podrobných informací  

o keších přímo do paměti GPS navigace.  
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Obr. č. 12 Úvodní stránka webu geocaching.com (Geocaching 2014c, upraveno).    
 
 

Obr. č. 13 Online formulář pro založení keše (Geocaching 2014d, upraveno).                                                                                                                                  
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5  NÁVRH TURISTICKÉ TRASY V ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Turistická trasa, kterou jsem navrhla je situována ve městě Vratimov, je střední 

obtížnosti a vede po mnou nově založených šesti tradičních keších. Délka celé trasy             

je zhruba 9 kilometrů a čisté chůze by průměrně zdatnému jedinci měla zabrat                  

cca 2,5 hodiny (obr. č. 14, příloha č. 1. a). 

Obr. č. 14  Navrhovaná turistická trasa Vratimovem s vyznačením keší (Seznam 2013,  upraveno).                                                  

1 − mnou založené keše; 2 − záchytné body; 3 − trasa; 4 − silnice 1. třídy; 5 − silnice 2. a 3. třídy; 6 − 
stezka, pěšina; 7 − vodní plocha. 
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Mezi dvěma po sobě následujícíma keškama jsou stanoveny 3 záchytné body,               

na které jsou kladeny jednoduché otázky na něž lze nalézt odpověď pouze přímo v terénu 

(příloha č. 1. c, příloha č. 1. d). Všechny mnou založené keše, jsou zobrazeny na serveru 

www.geocaching.com.  

Trasa začíná v části města, která se nazývá Vratimovské zadky u rybníka, kde se také 

nachází dřevěná roubenka. Dále pokračuje přes potok Horní Datyňka, vodojem Nová Huť, 

Farní kostel, památný strom Dub tolerance a je zakončena u řeky Ostravice, která láká 

především svým malebným okolím.   

Jak se do Vratimova dopravit:  

Do Vratimova se lze z Ostravy dopravit městskou hromadnou dopravou, autem nebo 

po cyklostezce podél řeky Ostravice. Cesta vlakem do zájmové oblasti ze stanice Ostrava 

hlavní nádraží trvá cca 16 minut, cena za přepravu pouze tam činí 22 Kč.  

Přístupnost Vratimova autobusovou dopravou je snadná pomocí autobusové linky            

č. 21 a č. 81 ze zastávky ÚAN, která slouží jako ústřední autobusové nádraží Ostravy. 

Vratimov patří do 18. tarifní zóny integrovaného dopravního systemu ODIS. Cesta                  

na výstupní zastávku Vratimov náměstí trvá cca 18 minut, cestující je tedy povinen si 

zakoupit jízdenku v hodnotě 20 Kč. Všechny informace lze nalézt na serveru www.idos.cz. 

Nejrychlejším způsobem dopravy do zájmové oblasti je přeprava autem z Ostravy          

po Frýdecké silnici č. 477, která se v Ostravě napojuje na silnici Rudná č.11. Od výjezdu 

na silnici č. 477 je cesta do cílového místa dlouhá cca 5 km a celkový čas jízdy přibližně   

7 minut. Automobil je možné ponechat na neplaceném parkovišti v centru u městského 

úřadu nebo Společenského domu.                                                       

V následujících podkapitolách jsou uvedeny podrobné informace o jednotlivých 

keších umístěných podél navrhované turistické trasy. U každé keše jsou uvedeny její 

souřadnice, typ a velikost, umístění, obtížnost, terén, možné občerstvení, obrázky okolního 

prostředí a přímo samotné keše. V neposlední řadě je podrobně popsáno prostředí, v němž 

se jednotlivé keše nachází.  
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 5.1  Keš A − Vratimovský rybník  

První za šesti mnou založených keší (tab. č. 8) se nachází u rybníka v části 

Vratimovské zadky, která vznikla těsně před koncem 19. století a táhne se od rybníka JZD 

po hranici Řepišť (Valošek 1974). U východní hranice na nejzadnějších částech 

vratimovských gruntů selských byly v dávných letech vystavěny domky, které postavili 

vratimovští sedláci odprodejem nejodlehlejší části svých gruntů zvané "Paseky". Někteří 

majitelé gruntů dovolili vystavět na těchto pasekách, aniž by je odprodali, domky lidem, 

kteří jim za to na gruntě pomáhali pracovat. Skoro na každé takové pasece byla postavena 

dřevěná chaloupka (Pamětní kniha Vratimova 1. díl).  

Tab. č. 8 Keš A – Vratimovský rybník (autor 2014). 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                        
5.1.1 Informace o keši A 

Ke keši se vydáme od zastávky Vratimov U Kříže, která je snadno dostupná 

autobusovou dopravou pomocí autobusové linky č. 81 ze zastávky ÚAN (obr. č. 15A). 

Cesta na výstupní zastávku trvá cca 21 minut a dospělý cestující je povinen si zakoupit 

jízdenku v hodnotě 20 Kč. Po vystoupení na cílové zastávce se dále vydáme na chodník 

přes silnici, která směřuje do Frýdku-Místku. Asi po 5 metrech odbočíme doleva na ulici 

Adámkova (obr. č. 15B), na jejímž konci se následně dáme opět doleva na ulici                  

Na Zadkách (obr. č. 15C). Před sebou vidíme cedulku s nápisem Roubenka U Rybníka, 

která nás zavede k místu, kde budeme hledat první keš (obr. č. 15D). Při dopravě autem           

je možné automobil ponechat na neplaceném parkovišti přímo v areálu roubenky.            
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Pro případné účastníky na invalidním vozíku je zde k dispozici bezbariérový přístup, 

k místu úkrytu keše se však z důvodu obtížnějšího terénu nedostanou.  

Obr. č.  15 Keš A − Vratimovský rybník (autor 2014).  

A) zastávka Vratimov U Kříže  B) ulice Adámkova  C) ulice Na Zadkách  D) cedule s nápisem Roubenka          
U Rybníka. 

Ve Vratimově byla založena první místní organizace Český rybářský svaz                    

(dále jen ČRS), jejímž předsedou byl Zdeněk Laža. Nacházelo se zde celkem                          

6 rybníků ve vlastnictví JZD. Tři rybníky od roku 1981 obhospodařovali členové 

organizace, další rybník pod skleníkem JZD užívali rybáři ze Šenova a pátý rybník                      

se nacházel v Řepištích pod občanem Musálkem. Posledním rybníkem je Vratimovský 

rybník, který se nacházel u chaty Nové huťě Klementa Gottwalda (dále jen NHKG)         

(obr. č. 16), která později sloužila jako doškolovací zařízení a jeho uživatelem byli rybáři 

závodu 5 NHKG (Pamětní kniha Vratimova 2. díl).  

Vratimovský rybník o rozloze 6 500 m2 se nachází v nádherném prostředí lesa 

v údolí, kterým protéká potok Horní Datyňka.  Jeho okolí je vhodné jak k relaxaci, tak                

k aktivnímu odpočinku. V prostředí rybníka se nachází krásná dřevěná restaurace 

Roubenka, která nabízí širokou škálu pokrmů připravovaných především z ryb (obr. č. 17).  



Simona Hillová:Geocaching ve Vratimově 

2014                                                                                                                                      32                                                                                                                                            

Rybník se pravidelně zarybňuje Kaprem a Amurem, pro milovníky rybaření je zde 

zpřístupněn rybolov, který je založen na principu "chyť a pusť". Rybařit zde může každý, 

kdo si zakoupí povolenku u správce areálu (obr. č. 18, Vlček 2013).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 16 Chata NHKG –  Doškolovací zařízení N.H. a.s. (Růžičková  2005). 
 
 
 

Obr. č.  17 Restaurace Roubenka U Rybníka dnes (autor 2014). 
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Obr. č. 18 Pohled na Vratimovský rybník (autor 2014).  
 

Protože bylo obtížné najít pro keš vhodné místo přímo u rybníka, rozhodla jsem                  

se ji umístit na okraj lesa, který se nachází hned za ním. Účastník musí nejprve rybník obejít 

k dřevěným vrátkům a následně vstoupit do prostředí lesa, ve kterém je keš ukryta v pařezu 

před  potokem Horní Datyňka (obr. č. 19). Keš je nenáročná z hlediska přístupu, náročnosti              

i terénu.  

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Keš A - Vratimovský rybník (autor 2013).  

A) dřevěná vrátka  B) úkryt keše  C) samotná keš   
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5.1.2 Cesta k následující keši B 

Po úspěšném odlovení první keše se můžeme vydat pro keš druhou, která se nachází 

u potoka Horní Datyňka. Vzdálenost mezi těmito dvěma body je přibližně 1,5 km a přesun 

pěšky by měl průměrně zdatnému jedinci trvat 15 – 20 minut. Trasa z velké části vede po 

lesní cestičce, na kterou se napojíme, pokud se vydáme zpátky kolem rybníka a roubenky. 

Následně po levé straně vidíme most se zeleným zábradlím (obr. č. 20A), pod kterým 

protéká již zmíněný potok Horní Datyňka. Od mostu jdeme rovně kolem dětského                      

a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde se nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 1                  

(tab. č. 9), než dojdeme na začátek lesní cesty (obr. č. 20B). Na svém počátku není cesta 

v lese z hlediska terénu příliš upravená, vozíčkář nebo kočárek by zde mohl mít problém. 

Je poměrně úzká, v menší míře se klikatí a po její pravé straně můžeme vidět protékat tok 

Horní Datyňky. Po chvilce cesta vede vlevo do mírného kopce, poté se dále napojuje                

na asfaltovou cestu.  

Na tomto místě se již nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 2 (tab. č. 9) − Kaple                       

sv. Anežky, která byla postavena v roce 1990 na paměť svatořečení Anežky České panem 

Ing. Václavem Volným. Novodobá dřevěná stavba obdélného půdorysu je zeleně natřena              

a nad  jejím vchodem je zavěšen litinový korpus ukřižovaného Krista. Presbytář kaple              

je opatřen obdélníkovým zamřížovaným oknem. Levou vnější stěnu kaple zdobí dřevěná 

tabule s motlitbou lesa: „Nenič mě. Jsem základem zdraví národa. Oči vidí mou nesmírnou 

krásu. Les je král přírody a myslivosti. Pamatuj: Co Bůh stvořil, to cti a ochraňuj“.                 

O kapli v současné době po dohodě s vlastníkem lesa panem Volným pečuje rodina 

Michenkova z Rakovce (obr. č. 20C, Pindur 2013).  

Od kapličky se dále vydáme rovně již po asfaltové cestě, která spojuje Řepiště s části 

obce Rakovec, založenou 19. září roku 1596 Petrem Sedlickým. Název obce je odvozen  

od názvu místního potoka Rakovce, v němž žilo hodně raků (Valošek 1974). Následně asi           

po 450 metrech před sebou vidíme rozcestí Lesní ulice (obr. č. 20D), na kterém půjdeme 

stále rovně než dojdeme k nedaleké restauraci s názvem Rakovec. Zde má účastník 

možnost se občerstvit nebo případně použít toalety.  

Hned naproti restaurace u ulice Lipová se nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 3                    

(tab. č. 9). K tomuto místu se váže příběh, který vypráví o zdejší bažině zvané Mořské oko. 

Dětem, aby se tomuto místu vyhýbaly, bylo vyprávěno, že bažina pohřbila kočár s koňmi           
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i s ženichem a nevěstou. Tato bažina o velikosti 50 na 50 metrů byla ohraničena ohradou          

s cedulí. Její plocha bývala porostlá trávou, která se při chůzi nebezpečně propadala 

(Drobišová 2012). Od kamenného kříže již cesta do cílového místa trvá 5 minut po ulici 

Rakovecká.  

                                                                                                                                                                                
Tab. č.  9 Cesta k následující keši B − záchytné body (autor práce  2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 20 Keš A - cesta k následující keši B (autor 2013).                                                                      

A) most, pod kterým protéká potok Horní Datyňka  B) začátek lesní cesty C) Kaple sv. Anežky  D) rozcestí 
Lesní ulice                                                                                        

 

 

 



Simona Hillová:Geocaching ve Vratimově 

2014                                                                                                                                      36                                                                                                                                            

5.2  Keš B – Potok Horní Datyňka 

Vratimovským územím protékají místy dva potoky tekoucí směrem od Řepišť               

k Horním Datyním a právě k jednomu z nich nás zavedou souřadnice následující keše       

(tab. č. 10).  

Tab. č. 10 Keš B – Potok Horní Datyňka (autor 2014). 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
5.2.1   Informace o keši B 

Jedná se o přirozený vodní tok nazývaný Horní Datyňka, který patří do základního 

hydraulického povodí řeky Ostravice č. 2-03-014-0810 a jehož správcem je rovněž Povodí 

Odry Ostrava s.p. (Boháčková 2012). Horní Datyňka protéká od jihu na sever celým 

územím Horních Datyní, pramení však ještě v katastru obce Sedliště a tvoří hranici mezi 

obcí Řepišt a osadou Rakovec (Kuchař 2001). V celém popisovaném úseku ř.km 7.2 až 0.0 

(obr č. 21) má koryto Datyňky přirozený charakter, přičemž jeho trasu křižuje řada 

komunikací a mostních objektů. V horní části protéká úzkým údolím a směrem k ústí             

se šířka říční Nivy postupně rozšiřuje. Ve střední části dosahuje 100 až 150 m, v oblasti 

ústí již kolem 250 m. Horní Datyňka je levostranným přítokem řeky Lučiny, do niž           

se vlévá v ř.km 0.0 na území města Šenov a cestou přibírá několik menších potůčků 

(Havlík 2012). Levostranným přítokem Datyňky je bezejmenný tok s místním názvem 

Řepišťák a naopak z její pravé strany se do ní vlévá potok s místním názvem Rakovecký, 

který má před zaústěním provedenou směrovou úpravu. Ve střední části toku jsou 
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vybudovány soukromé rybníky a v jeho spodní části se nachází bývalý rybník, který                

je dnes zanesený a nefunkční (Boháčková 2012).  

 V roce 2012 byla na základě objednávky správce toku na Horní Datyňce zpracovaná 

studie, jejíž cílem bylo sestavení návrhu na stanovení záplavového území a zpracování 

případných ideových návrhů protipovodňových opatření. Z tohoto důvodu byly provedeny 

výpočty nerovnoměrného ustáleného proudění pomocí matematického modelu, přičemž 

mechanické znázornění povrchu území bylo tvořeno soustavou údolních profilů, kterých 

bylo zaměřeno celkem 84. Ukázka je ztvárněná v geometrickém modelu na obrázku č. 21, 

v němž jsou zaměřené profily vyznačeny červeně a interpolované bledě modře. Na základě 

zpracovaných výpočtů, které zároveň poukázaly na poměrně nízkou kapacitu koryta Horní 

Datyňky a také vzhledem k tomu, že se jedná o drobný tok, v jehož  záplavovém území              

se žádné stavební objekty nenachází bylo stanoveno, že se žádná protipovodňová opatření 

nenavrhují.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
Obr. č. 21 Mapa s popisovaným úsekem Horní Datyňky a ukázkou geometrického modelu (Studie DVT – 
Datyňka (Horní) 2012, upraveno). 
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Samotná keš je uschovaná v blízkosti potoka ve stromu, ve kterém je velká díra              

(obr. č. 22). 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 22 Keš B – potok Horní Datyňka (autor 2014). 

A) Prostředí, ve kterém se keš nachází  B) Úkryt keše  C) Samotná keš 

5.2.2  Cesta k následující keši C 

V pořadí třetí keš se nachází zhruba v polovině trasy ke keši finální. Měří cca 2 km           

a účastník by měl tuto vzdálenost zvládnout za 20 - 25 minut. Po většinu trasy se stoupá              

do mírného kopce, tudíž je cesta z hlediska terénu náročnější.  

Po krátké přestávce u potoka pokračujeme dále po ulici Rakovecká. Přejdeme tedy 

most s modrým zábradlím, pod kterým potok protéká a následně se vydáme vlevo          

(obr. č. 24A). Zde se po pravé straně nachází statek se zvířátky, který je zpestřením            

a podívaná potěší určitě každého. Následně po pár metrech dojdeme k rozcestí a zároveň          

k ZÁCHYTNÉMU BODU Č. 4 (tab. č. 11).  

Na tomto místě vcházíme do lesa na nezpevněnou cestu, která se na svém počátku 

klikatí a vzápětí začíná stoupat do mírného kopce (obr. č. 24B). Po chvilce vede mezi poli 

nejvýše položeným místem na trase, což určitě ocení milovníci krásných výhledů               

(obr. č. 24C). Následně po 400 metrech dojdeme k rozcestí, kde nás čeká ZÁCHYTNÝ 

BOD Č. 5 (tab. č. 11). 
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Prostředí začíná být zajímavější, za pěkného počasí je zde neomezený rozhled                 

na nejvyšší body v Moravskoslezských Beskydech, konkrétně v Lysohorské hornatině. 

Před sebou vidíme masiv Lysé hory (1323 m) a také další výrazné vrcholy jako Malchor 

(1219 m), Travný (1203 m) (obr. č. 23A), Malý Travný (1100 m), Ropice (1083 m). 

Radhošťská hornatina má svého krále ve Smrku (1276 m),  významné vrcholy jsou                   

i Kněhyně (1257 m) a Čertův mlýn (1206 m) (obr.č. 23B, David 2001). 

Cesta dále až do cílového místa pokračuje po ulici Na Příčnici, která je po obou 

stranách lemována výstavbou rodinných domů. Zde také končí nezpevněná stezka a přechází 

se na asfaltovou cestu (obr. č. 24D), na které se na travnatém ostrůvku nachází              

ZÁCHYTNÝ BOD Č. 6 (tab. č. 11). Od záchytného bodu nás k místu samotné keše 

zavede posledních 200 m cesty stejným směrem. 

Obr. č. 23 Výhled na Moravskoslezské Beskydy (autor 2014). 

A) Lysohorská hornatina  B) Radhošťská hornatina  
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Tab. č. 11 Cesta k následující keši C − záchytné body (autor práce 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Obr. č. 24 Keš B  - cesta k následující keši C (autor 2013).                                                                                       

A) most s modrým zábradlím B) odbočka na nezpevněnou cestu C) cesta mezi poli D) konec nezpevněné 
cesty, ulice Na Příčnici  
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5.3  Keš C − Vodojem Nová Huť  

Souřadnice následující keše (tab. č. 12) nás zavedou k místnímu vodojemu, který              

je zajímavý svým zasazením v kopci. 

Tab. č. 12 Keš C  – Vodojem Nová Huť (autor 2014). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
5.3.1 Informace o keši C 

Jedná se o vodohospodářské dílo s názvem NH 500 m3 (obr. č. 25A) patřící 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., jehož ochranné pásmo bylo stanoveno interním 

nařízením na 6 m (Boháčková 2012). Vodojem byl navržen dvoukomorový s dlaždicovou 

podlahou, železobetonovým stropem a rovnou střechou o spádu do 15°. Osvětlení                       

je provedeno dvěma otevíratelnými okny a k větrání přístavby slouží ventilační průchody 

ve zdech, opatřené mřížkami. Původně byl napojen přívodním řadem pitné vody DN 200 

ze zdroje Hrabová, který je nyní zrušen a zásobovací řad DN 200 je od roku 1997 mimo 

provoz.  

V současné době je vodojem pro zásobení areálu napojen na přívodní řad DN 300        

z vodojemu Řepiště. Do samotného objektu pokračují původní řád v souběhu s novějším 

ulicí Na Příčnici, jejichž ochranné pásmo sahá 3 m na každou stranu od osy potrubí 

(Boháčková 2012).  

Již zmíněná společnost, která vodojem vlastní se začala budovat v roce 1949                  

pod názvem Nová Huť Klementa Gottwalda a stala se největším hutnickým kombinátem 

v tehdejším socialistickém Československu. Vzhledem k tomu, že se na její výstavbě 
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podílelo přes 70 000 mladých dobrovolníků téměř z celého Československa byla vyhlášena 

jako Stavba mládeže. Právě pro tyto brigádníky byl ve Vratimově vybudován tábor, který 

byl právem pojmenován Osadou mladých budovatelů. Tento tábor zajišťoval ubytování, 

stravování a pro využití volného času byl postupně pro mládež vybudován velký kinosál, 

knihovna a sportovní hříště. Byly založeny různé zájmové kroužky, organizovány společné 

večery a v neposlední řadě se zde vyhlašovaly nejrůznější zábavné soutěže. Po zapálení 

první vysoké pece 1. ledna 1952 se většina mladých brigádníků hlásilo zde na trvalo                

do zaměstnání. V roce 1959 byla Osada mladých budovatelů zrušena, ale i přesto zůstane 

ještě několik desítek let jako jedna z nejkrásnějších vzpomínek pro lidi, kteří jí prošli            

(Valošek 1974).  

Keš se nachází naproti vodojemu v malém  parčíku, kde je ukryta hned na okraji               

ve větvi stromu, která je obrostlá křovím (obr. č. 25B). Vzhledem k tomu, že je na parčík 

poměrně dobrý výhled z výstavby řadových domů, je nezbytné, aby se účastníci při hledání 

chovali obezřetně a na místo příliš neupozorňovali.  

Obr. č. 25 Keš C – Vodojem Nová Huť  (autor 2013). 

A) vodojem Nová Huť s názvem NH 500 m3   B) úkryt keše  

                                                                                                                       
5.3.2 Cesta k následující keši D 

Další keš je umístěná na samém okraji města Vratimova, v těsném sousedství 

s městskou částí Ostrava Kunčice. Cesta k ní je dlouhá přibližně 2 kilometry a vzhledem 

k tomu, že z větší části vede z mírného kopce, by měl účastník tuto vzdálenost zvládnout 

za 20 - 25 minut. Jedinou větší překážkou je křižovatka neopatřená semafory, takže v době 

dopravní špičky zde bývá problém silnici přejít.  
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Pokračujeme-li po nalezení předchozí keše dále stejnou cestou, narazíme po pár 

metrech na ZÁCHYTNÝ BOD Č. 7 (tab. č. 13). Následně před sebou vidíme křižovatku 

ulic Na Příčnici a Datyňská odkud je za pěkného počasí krásná vyhlídka až na Hlučínsko, 

je to pro Vratimov druhý nejvyšší bod nacházející se v nadmořské výšce 287 m            

(obr. č. 26A). K tomuto místu se také váže pojmenování U kaštana, jelikož silnice                     

do Datyň byla lemována kaštanovou alejí. Kaštany však postupně mizely, nakonec zůstal 

jediný u Příčnice (Valošek 1974). Po ní už je cesta z pravé strany lemována pouze obytnou 

zástavbou. Vlevo je nejprve vidět pivnice U Patrika, u které v letních měsících probíhá 

prodej zmrzliny,  tedy další možnost občerstvení a použití toalety.  

 Zhruba po 550 metrech budeme míjet ZÁCHYTNÝ BOD Č. 8 (tab. č. 13), vedoucí 

osadou Popinec, která byla v roce 1926 zásluhou  Viléma Tomáša z Popince a Josefa 

Primusa z Podlesí připojena k Vratimovu (Valošek 1974).  

Po pravé straně se zde rozprostírá les, na jehož konci stojí ZÁCHYTNÝ BOD Č. 9 

(tab. č. 13). Již od tohoto místa je možné vidět kostel sv. Jana Křtitele (obr. č. 26B),                

ke kterému nás zavede poslední ulice pojmenována podle pánského úředníka Kristiána 

Hermanna, který také v místech, kde dnes stojí Základní škola nechal zřídit stejnojmenný 

rybník (Valošek 1974). 

Tab. č. 13 Cesta k následující keši D − záchytné body (autor práce 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 26 Keš C - Cesta k následující keši D (autor 2014).                                                                                                  

A) Křižovatka  ulic Na Příčnici a Datyňská   B) Pohled na kostel sv. Jana Křtitele   
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5.4  Keš D – FARNÍ KOSTEL 

Následující keš (tab. č. 14) se nachází u farního kostela, který se původně nacházel 

na katastru sousedních Kunčic, v druhé polovině 16. století jej Petr Sedlnický připojil 

k Vratimovu (Juřák 2013b).  

Tab. č. 14 Keš D − Farní kostel (autor práce 2014). 
 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

5.4.1 Informace o keši D 

Farní kostel byl v dnešní zděné podobě stavebně dokončen v roce 1806 a téhož roku 

zasvěcen sv. Janu Křtiteli (obr. č. 27A, B). Shodné zasvěcení nesl i dřevěný kostel 

nacházející se přibližně uprostřed dnešního obecního hřbitova. V místě jeho oltáře dodnes 

stojí velký kamenný kříž, na němž byl dříve nápis 1830 J.W.P – jedná se o iniciály kněze, 

který zde působil v letech 1814 – 1840. Tento předchůdce dnešního chrámu dosloužil               

na počátku 19. století pro naprostou zchátralost a poté byl rozebrán (Polášek 2001).   

Poprvé je dřevěný kostel zmiňován v roce 1447, není však známo kdy přesně k jeho 

samotné výstavbě došlo. Nedochovaly se žádné prameny, které by dokládaly vznik této 

budovy. Jisté však je, že vratimovský kostel existoval již v předreformační době, patřila 

k němu větší louka, kterou užívali vlastníci Velkých Kunčic. Ve druhé polovině 17. století 

o tuto louku nastal spor mezi majitelem Velkých Kunčic, Rudolfem Vejkartem Argenským 

a polskoostravským farářem Pavlem Antonínem Postavou, který se dostal až před zemní 

soud v Těšíně.  
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V roce 1689 bylo rozhodnuto, aby se vlastnictví vratimovské louky navrátilo zpět 

k vratimovskému kostelu (Polášek 2001).  

Obr. č. 27 Keš  D − Kostel sv. Jana Křtitele (Fotohistorie 2012,  autor 2014).  

A) Kostel v roce 1910  B) Kostel dnes 
 

Podle vizitace z roku 1688 patřil kostel pod polskoostravskou faru. Byl postaven celý 

ze dřeva, jeho strop z desek byl pomalovaný a taktéž desková byla i podlaha. Uprostřed 

kostela se nacházela kamenná křtitelnice, v kněžišti stál nový hlavní oltář s dřevěným 

svatostánkem. Kolem kostela se rozprostíral hřbitov, jehož dřevěné oplocení vyžadovalo 

opravu. V souladu s nařízením ze dne 20. listopadu roku 1785 byla na náklady církevní 

matice založena nová farnost-lokálie, pod kterou byl později přidělen také filiální kostel 

v Řepištích. Prvním vratimovským farářem se téhož roku stal Jiří Kubin, jehož roční 

výdělek činil 400 rýnských a jeho povinností bylo odsloužit devadesát mší ročně. Úřadu 

faráře se zřekl v roce 1793 z důvodu pronásledování. Jeho nástupcem se stal František 
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Zdobnický, který však zemřel ještě před úplným dokončením nového kostela a jeho 

posvěcením, tedy před rokem 1806. (Polášek 2001). 

Dle dostupných pramenů mělo být do nového kostela z dosavadního mobiliáře jeho 

předchůdce přeneseno šest mosazných svícnů, svatostánek vyzdobený malbou malíře 

Schrama z Opavy, ciborium a rovněž tři zvony bez nápisů, které ovšem byly koncem 

devatenáctého století nahrazeny novými. Podle pramenů je původní i kazatelna, rovněž 

přenesená z dřevěného kostela (Polášek 2001). 

Ve farní kronice římskokatolického kostela ve Vratimově, která je uložená na místní 

faře jsou zmíněny pozdější opravy kostela. Především se jednalo o výměnu starších zvonů, 

které nemohly být z důvodu puknutí dále používány. V roce 1886 byly nové zvony 

pořízeny od zvonařské firmy A. Hilzera ve Vídeňském Novém Městě, následně                

dne 22. května došlo k jejich zavěšení do věže a poprvé se také rozezvonily živým                     

i mrtvým celé farnosti. Na větším zvoně byl znázorněn obraz Blahoslavené Panny Marie, 

na menším sv. Jana Křtitele. Ve věži byl vedle těchto zvonů ponechán starý, menší, vadný 

zvon, kterým oznamovali úmrtí farníků. Mezi další opravy kostele patřily např. kostelní 

chórové lavice ve střední lodi, které byly spolu s křížovou cestou, umístěnou po stranách 

bočních lodí pořízeny o deset let později než zvony. Roku 1898 došlo k vystavění varhan, 

pocházejících z dílny firmy Gebrüder Rieger. - Bratři Riegrové, později věhlasná firma 

Rieger – Kloss. Následně v roce 1899 došlo k výstavbě nové zděné márnice na hřbitově, 

která nahradila původní dřevěnou z roku 1808. Počátkem 20. století byl hřbitov rozšířen  

na úkor farní louky, došlo také k umístění mramorového kříže a později byla také                    

do kostela zabudována barevná okna (Pamětní kniha farnosti Vratimov).  

Již v roce 1958 byl na hřbitově nacházející se vedle kostela založen urnový háj. 

V roce 1972 zde započala výstavba obřadní síně, která byla dokončena v březnu tohoto 

roku s nákladem 360 000 Kčs (Valošek 1974). V současné době se na místním hřbitově 

nachází kříženec dubu letního a zimního − Quercus robur x petrea, který byl vyhlášen jako 

památný strom v roce 2006. Na většině hřbitovů se nacházely stromy a aleje, které tvořily 

zelený lem kolem hřbitovní zdi, jindy lemovaly přístupovou cestu ke hřbitovu. Stromy 

bývají často odstraňovány z důvodu poškozování jejich kořenů při kopání hrobů, v lepším 

případě však bývají nahrazeny novou výsadbou. Památné stromy jsou tak skoro jedinými 

vzrostlými stromy na hřbitovech. Již zmíněný dub z důvodů svého umístění na hřbitově 
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nese název Dub vzpomínkový a svým majestátním vzhledem dotváří důstojnou atmosféru 

tohoto místa (Mračanská 2010).  

V současné době má na starosti vedení farnosti a farních bohoslužeb Mgr. Adrian 

Janusz Wykręt, který byl jmenován vratimovským farářem roku 2004. Kromě 

každodenních bohoslužeb jsou zde pořádány vánoční koncerty a v rámci akce Noc kostelů 

je kostel zpřístupněn veřejnosti. Náplní této akce, které jsem se sama také zúčastnila                

je komentovaná prohlídka interiéru, bohoslužebných předmětů, poslech varhaní hudby                

a zpěvu. Účastník je také seznámen s historii kostela, k nahlédnutí je farní kronika                     

a závěrem probíhá promítání fotografií ze života farnosti.  

Obr. č. 28 Kostel sv. Jana Křtitele (Farní kronika, upraveno). 

A) Hlavní oltář v roce 1958  B) Hlavní oltář dnes 
 

Samotná keš je umístěna v malém parku vedle hřbitova hned za kostelem. Konkrétně 

se nachází v pařezu u stromu, který roste v těsné blízkosti hřbitova. Park není oplocený, 

tudíž je vstup účastníkovi umožněn kdykoli. Náročnost je opět velmi nízká a podle 

nápovědy by neměl být problém se ke keši dopátrat (obr. č. 29). 
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Obr. č. 29 Keš D – Farní kostel (autor  2014). 

A) Park, ve kterém se keš nachází  B) Úkryt keše ve stromu  C) Samotný úkryt 

5.4.1 Cesta k následující keši E 

Následující keš se nachází přibližně 1 km od kostela sv. Jana Křtitele. Cesta                    

je celkově velmi nenáročná a průměrně zdatnému jedinci by neměla zabrat více než                

15 minut. Trasa z velké části vede po ulici Frýdecká, která je po celé své délce lemována 

chodníkem (obr. č. 30, 31). Tato ulice navazuje u kostela na ulici Sokolská a již od tohoto 

místa nás povede rovně kolem supermarketu Hruška směrem na Masarykovo náměstí, kde 

před Základní školou (viz kapitola 2.1.2) můžeme vidět unikátní soustromí několika 

vzrostlých stromů Zerava Řasnatého - Thuja Plicata. Stromy jsou vysázeny kolem 

památníku T. G. Masaryka, před kterým se každoročně scházejí občané a položením květin 

uctívají památku vzniku samostatného Československého státu.  
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Obr. č. 30 Frýdecká ulice − Fotografie pochází z období první republiky ( archiv KS Vratimov 2014). 

POZNÁMKA: Řidič má volant na pravé straně, tehdy se totiž u nás jezdilo tak, jako v Anglii. Teprve o pár let 
později, v období Protektorátu Čechy a Morava, bylo vydáno nařízení, kterým se jízda na silnicích změnila 
„na německý způsob“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.  31 Frýdecká ulice dnes (autor 2014). 
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Na tomto místě se před jednou z nejstarších a nejudržovanějších budov ve městě  

nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 10 (tab. č. 15) –  informační tabule s názvem Škola základ 

života, která je součástí naučné stezky Vratimovská štreka. Tento projekt, na kterém                

se podíleli děti ze dvou vratimovských základních škol vznikl v roce 2012 a skládá                  

se z 9 informačních panelů rozprostírajících se ve Vratimově a Horních Datyních. Štreka            

je velmi naučná a zároveň i hlavolamací, jelikož se na každém panelu nachází hádanka, 

křížovka nebo puzzle. Na záchytné tabuli s názvem Škola základ života nalezneme 

informace a zajímavosti týkající se vývoje školství na území Vratimova, Husova sboru              

a také již navštíveného kostela sv. Jana Křtitele.  

Následně půjdeme stále rovně po chodníku kolem pekařství Boček směrem                     

na Radniční náměstí k městskému úřadu, kde se nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 11                

(tab. č. 15)  −  informační tabule s názvem Vratimov, která návštěvníkům umožňuje 

seznámení se základními i historickými informacemi o městě. Vzhledem k tomu, že jsou 

informace poučné a zajímavé, je doplňující otázka kladena tak, aby byl účastník povinen 

přečíst si alespoň některé z nich.   

Po nastudování informací přejdeme silnici opatřenou přechodem pro chodce, který  

je vzdálený od informační tabule asi 50 m. Hned naproti městského úřadu u Společenského 

domu (viz podkapitola 2.1.2) se nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 12 (tab. č. 15).                 

Od posledního záchytného bodu již cesta k památnému stromu trvá přibližně 5 minut 

kolem Společenského domu přes parkoviště, které navazuje na ulici U Společenského 

domu.  

Tab. č. 15 Cesta k následující keši E − záchytné body (autor 2014). 
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5.5  Keš E − Dub tolerance 

Tato keš (tab. č. 16) je věnována památnému dubu, který byl vyhlášen památným 

stromem z důvodu svého významného vzrůstu v roce 2006 městským úřadem Vratimov, 

konkrétně odborem výstavby a životního prostředí, na základě provedeného správního 

řízení zahájeného dne 2.6. 2005 (Hranická 2013).         

Tab. č. 16  Keš  E – Dub tolerance (autor práce, 2014). 

                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                 
5.5.1 Informace o keši E 

Vyhlašování památných stromů je zakotveno v zákoně O ochraně přírody a krajiny. 

Bývají jimi mimořádné významné stromy především svým vzrůstem či stářím, ale také             

se  může jednat o skupiny stromů nebo stromořadí. Vyhlášení se děje formou rozhodnutí 

orgánu ochrany přírody a krajiny, návrh na památný strom může podat každý občan České 

republiky. Památné stromy nejsou, jak si občas lidé myslí, stromy ke kterým se váží nějaké 

historky nebo události, ale jedná se pouze o zajištění větší ochrany cenným dřevinám před 

škodlivými vlivy z okolí (Hranická 2013).  

Vyhlášení tohoto památného dubu započalo odesláním návrhu Agentuře ochrany 

přírody a krajiny České republiky, která vede Ústředí seznam ochrany přírody, jehož 

součástí jsou i památné stromy. Odborníci z této agentury přišli strom prohlédnout, dále 

následovalo správní řízení a rozhodnutí o vyhlášení památného stromu, který dostal jméno 

a také bylo kolem něj vymezeno ochranné pásmo, které zajišťuje stromu ochranu.                
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Po vydání rozhodnutí byla odeslána do Prahy žádost o zapsání památného stromu                   

do Ústředního seznamu ochrany přírody, po zapsání bylo stromu přiděleno evidenční číslo 

a kód. Posledním krokem bylo vyrobení a nainstalování cedulky se stáním znakem                     

v blízkosti stromu (Hranická 2013).  

Jedná se o vzrostlý exemplář dřeviny dubu letního se širokou, hustou korunou 

deštníkovitého tvaru, jehož stáří se ke dni 1.1. 2014 odhaduje na 178 let. Měření obvodu 

kmene z roku 2009 ve výšce 1,30 m nad zemí činí 292 cm. I když je kmen poškozen 

podélnou ránou o délce 2 metry je strom ve výborném zdravotním stavu s dobrou 

perspektivou vývoje. Jeho ochranné pásmo je vymezeno kruhem o poloměru 10 m             

od středu paty kmene, ve kterém není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost. 

Dub roste za paneláky na ulici U Společenského domu v souznění s malou planou třešní, 

vůbec si nevadí, vzájemně se tolerují, a právě z tohoto důvodu byl pro strom vybrán název 

Dub tolerance. Jeho krásná koruna zpříjemňuje strohé urbanistické prostředí této části 

města. Cedule se státním znakem u stromu je neustále ničena, teď momentálně chybí úplně 

(obr. č. 32B, C, Hranická 2013).  

Dub letní – (Quercus robus) je dlouhověká dřevina, patřící mezi nejčastěji 

vyhlašované památné stromy v Evropě. Dorůstá do výšky až 40 metrů, dožívá se stáří                  

i přes tisíc let a setkat se s ní můžeme hlavně v lužních lesích a pahorkatinách. Dřevo 

dubových porostů je velmi hodnotné, trvanlivé a odolné vůči škůdcům. Nejčastěji                

je používáno ve stavebnictví, k výrobě pražců, parket, sudů i nábytku. Jako léčebný 

prostředek se dubová kůra s obsahem taninu nejčastěji používá pro svoje stahující                   

a protizánětlivé působení. Pro naše předky se stal posvátným strom, představoval symbol 

nevyčerpatelné životní energie, výdrže a hrdosti (Mračanská 2010).  

Vzhledem k tomu, že je kolem stromu vymezeno ochranné pásmo, nachází se keš 

zhruba 8 metrů od něj směrem k lavičce, za kterou je ukrytá ve svahu pod kamenem           

(obr. č. 32A, D). Opět žádám účastníky, aby na místo příliš neupozorňovali, jelikož                    

se nachází u výstavby panelových domů.  
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Obr. č. 32 Keš E – Dub tolerance (autor 2014). 

A) Prostředí, ve kterém se keš nachází B) Dub tolerance v roce 2013 C) Dub tolerance v roce 2014                   
D)  Samotná keš 

5.5.2 Cesta k následující keši F 

Po absolvování páté keše již účastník opět opouští městské prostředí. Cesta ke keši 

následující a zároveň poslední měří zhruba 2 kilometry a vzhledem k tomu, že vede stále 

jednoduchým terénem, by neměla trvat déle než 20 – 25 min.  

Od památného stromu se vrátíme zpátky k parkovišti u Společenského domu, kde             

se napojíme na ulici Výletní, která po celé své délce vede z mírného kopce. Jedinou větší 

překážkou po 350 metrech je železniční přejezd, na kterém je nutno i v případě 

signalizačního opatření brát v úvahu zvýšenou opatrnost. Na tomto místě si zvýšenou 
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pozornost také zasluhuje zastavení, jelikož se po pravé straně u prostranství, kde působily 

Vratimovské papírny nachází ZÁCHYTNÝ BOD Č. 13 (tab. č. 17).  

Za železničním přejezdem je cesta dále po obou stranách lemována výstavbou 

rodinných domů. Následně asi po 250 metrech před sebou vidíme rozcestí, na kterém               

se dáme doleva na ulici Na Slezance (obr. č. 33A), která nás zavede k nedalekému 

občerstvení s názvem Na stezce, kde si po odlovení finální keše uděláme pauzu před 

odjezdem domů (obr. č. 33B). Na tomto místě nás u dřevěného posezení hned naproti 

občerstvení čeká ZÁCHYTNÝ BOD Č. 14 (tab. č. 17) − informační tabule s názvem              

U řeky Ostravice, která je taktéž součástí Vratimovské štreky. Již ze samotného názvu 

tabule je zřejmé, že zde účastník narazí na informace týkající se řeky Ostravice a jejího 

okolí. Protože se zde také nachází velmi zajímavá hádanka v podobě kreslených obrázků, 

rozhodla jsem se ji použít jako úkol pro účastníka (obr. č. 33C). 

Podél pravého břehu hučící Ostravice vede asfaltová cyklostezka v úseku                  

Ostrava – Beskydy (č. 59). Na území Vratimova je kompletně realizován její úsek                    

od napojení na silnici II/478 po jez. V letních měsících ji hojně využívají cyklisté spolu             

s in-line bruslaři, tudíž musí být člověk neustále ve střehu, což by mohl být problém 

například pro účastníky s malými dětmi. Proto nás z důvodu bezpečnosti do cílového místa 

zavede nezpevněná cestička, která lemuje břeh vodního toku. Ovšem z hlediska terénu není 

vhodná pro vozíčkáře nebo kočárek, jednak se na ní nachází spousta děr a také po dešti              

je zde velká šance rozbahnění (obr. č. 33D). Před námi je poslední kilometr cesty a zhruba 

v její polovině, tedy po necelých 500 m narazíme na ZÁCHYTNÝ BOD Č. 15                  

(tab. č. 17). Od tohoto místa je již možno vidět cíl celé trasy.  

Po úspěšném zdolání celé trasy se vydáme stejnou cestou zpátky k již zmíněnému 

občerstvení Na stezce, kde se také naskýtá možnost využití toalety. Jedná se o sezonní 

občerstvení, které je provozováno přes obslužné okénko v čase od 14:30 do 22:00 hodin.  

Je velmi oblíbené, tudíž zde může být velký problém najít volné místo k sezení. Poblíž 

posezení jsou fotbalové branky a malé dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami pro děti. 

Návštěvníci mohou také využít místní neobvyklou půjčovnu tandemových a historických 

kol.  
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Tab. č. 17 Cesta k následující keši F −záchytné body (autor práce 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 33 Keš E - cesta k následující keší F (autor 2014). 

A) Ulice Na Slezance B) občerstvení Na stezce C) informační tabule s názvem U řeky Ostravice                          
D) nezpevněná cestička u řeky Ostravice 
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5.6  Keš F − Vratimovský jez  

Turistická trasa je zakončena u řeky Ostravice (viz tab. č. 18), konkrétně účastníka 

zavede k nesjízdnému, pevnému jezu s balvanitým skluzem – tzv. Starému splavu,                 

pod kterým se nachází kamenný práh a na jehož pravém břehu probíhá odběr do Slezského 

mlýnského náhonu (Kvita 2013). Náhon dříve sloužil jako přívod vody do Vratimovských 

papíren a odvádění odpadních vod z Vratimova, čemuž odpovídala i kvalita vody 

(Boháčková 2012).           

Tab. č. 18 Keš F – Vratimovský jez (autor práce 2014). 

                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                           
5.6.1 Informace o keši F 

Historicky vzato tvořila Ostravice stejně jako Odra slezsko-moravské zemské a státní 

hranice, jejichž pohyby vyvolávaly trvalé územní spory (Brosch 2005).  Mezi ty známější 

patří například spor, kdy za vlády knížete Měška došlo k velké povodni a řeka Ostravice            

si utvořila nové řečiště přes pozemky moravských poddaných z Paskova a Hrabové.              

Jan Barut, držitel Řepišť, Vratimova a Kunčic se společně s poddanými z pravého břehu 

nechtěl vzdát odtržených pozemků na tzv. Závodí. Na základě sporů se 2. srpna roku 1297 

sešel těšínský kníže Měšek s olomouckým biskupem Dětřichem a společně se dohodli            

na postavení hranečníků čili kopců na levém i pravém břehu řeky. Kdyby v budoucnosti 

řeka Ostrava (tak se tehdy nazývala Ostravice) něco urvala, nebude se určovat hranice 

podle toku vody, ale podle zmíněných hraničních kopců (Valošek 1974). 
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Již od raného středověku za účelem hospodářského využívání vody stavěli lidé              

na řekách jezy, podle staršího názvosloví „stavy“. Hladina v řekách se pomocí jezů 

vzdouvala, aby voda natékala do uměle vyhloubených náhonů, a jimi pak odtékala            

do rybníků, na vodní díla nebo případně sloužila k jinému využití. V průběhu využívání 

prošla jezová díla mnoha vývojovými změnami, kdy se nejjednodušší pevná tělesa                 

bez možnosti měnit výšku přelivu zdokonalila na pohyblivé jezy s možnosti snižovat 

přelivnou hranici jezového tělesa při průtoku velkých vod. První jezy byly dřevěné 

v podobě zatlučených kůlů uspořádaných v řadě, mezi nimiž byl prostor vyplněn hnojem   

a hlínou. Pro větší převod vody byla jejich tělesa umísťována ke směru proudnice šikmo 

nebo zalomeně s co nejdelší přepadovou hranou. S nástupem mechanicky ovládaných 

konstrukcí se šikmost jezů zkracovala, v dnešní době jsou jezová tělesa vesměs situována 

na směr toku. Na řece Ostravici bylo vybudováno celkem 12 jezů, které byly významné 

v souvislosti s rozvojem dřevařského, textilního a železárenského průmyslu, některé stejně 

jako Vratimovský jez sloužily k přivádění vody na mlýny, pily a hamry (Brosch 2005). 

Na rozdíl od jezů jsou náhony konstrukčně jednodušší, jedná se o uměle vyhloubená 

koryta vedená terénem tak, aby jimi bylo možné při mírnějším sklonu dna, než je sklon 

řeky dopravit do co největší vzdálenosti potřebné množství vody. Řada náhonů v povodí 

Odry se zachovala a dnes jsou zajímavými technickými památkami, do kterých jsou 

vyústěny místní potůčky a příkopy, takže si člověk ani neuvědomuje, že jde o umělá 

stavební díla (Brosch 2005).  

Jan Sedlnický z Choltic, jemuž patřila řada vsí na pravém břehu Ostravice, chtěl pod 

slezskoostravským zámkem vystavět mlýn. Pro nedostatek vody z Lučiny vydal v roce 

1531 tehdejší majitel Moravské Ostravy − olomoucký biskup rozhodnutí o obnově strhlého 

jezu na řece Ostravici, ze které brali vodu Ostravští mlynáři. Jan Sedlický se odhodlal 

zmocnit řeky Ostravice a tak vystavěl nový jez u Vratimova pod Zaryjemy, kde tekla řeka  

po jeho pozemcích (obr. č. 34A). V roce 1534 zde začal kopat mlýnskou strouhu, známou 

až po naše časy pod názvem strouha či úředně Slezský náhon. Strouha o délce větší než          

5 kilometrů vedla z Vratimova až na Slezskou Ostravu a na Zárubku ústila do řeky Lučiny, 

na které dal pod slezskoostravským zámkem opět vystavět jez. Vodu vedl pod zámkem 

okolo Staré střelnice nově vybudovanou strouhou, která vyúsťovala za Zámostím                      

do Ostravice. Tím Jan Sedlnický zajistil dostatek vody pro své mlýny ve Vratimově, 

Kunčicích a na Slezské Ostravě. Pro šlechtu byla tato strouha velkolepým dílem, které 
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zapadalo do jejich podnikatelského usílí. Důsledky velkopodnikání se odrážely                         

ve zvyšování robotních povinností, což vedlo k obraně poddaným. Dokladem byla 

například poddanská vzpoura proti pánu Zikmundovi Ruckému v Řepištích roku 1567 

(Valošek 1974).  

Význam jezu a náhonu ani po zániku mlýnů nepoklesl. Od roku 1882 až do ukončení 

výroby byl náhon hlavním zdrojem vody Vratimovské celulózky. V 50. letech minulého 

století odebírala vodu také vznikající Nová Huť prostřednictvím čerpací stanice postavené 

za druhé světové války. V současné době není Slezský mlýnský náhon udržován                         

a při nízkých vodních stavech v Ostravici voda z místa odběru ve Vratimově do Ostravy 

nedoteče (Brosch 2005). 

Břeh řeky Ostravice je na území Vratimova po celé délce upraven, tudíž se samotná 

keš nachází v kamenném břehu pod kamenem zhruba metr a půl od ostrůvku, ze kterého             

je pěkný výhled na jez (obr. č. 34).  

Obr. č. 34  Keš F  – Vratimovský jez (autor 2014).                                                                                                   

A) Vratimovský jez  B) Pohled od místa úkrytu keše  C) Úkryt keše v kamenném břehu  
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6  ZÁVĚR  

V úvodní části mé bakalářské práce, která je věnovaná charakteristice zájmové 

oblasti, jsem shrnula její lokalizaci, historii, současnost a v neposlední řadě popsala 

přírodní poměry jako je geologie, geomorfologie, hydrologie, klimatologie, fauna a flóra. 

Následně jsem se zabývala geocachingem obecně, přičemž jsem uvedla princip a základní 

pravidla hry, její historii, důležité informace potřebné pro aktivní účast a vzhledem k tomu, 

že hra využívá přístroje, které pracují se souřadnicemi jsem uvedla i základní 

charakteristiku přístrojů GPS. Také jsem neopomenula definovat keš a popsat vlastnosti 

jednotlivých keší jako je typ, velikost, terén, náročnost. Dále jsem detailně popsala 

metodiku práce, ve které je vylíčena registrace i samotné založení a schválení keší.  

Hlavní část práce, kterou je návrh a vytvoření turistické trasy zahrnuje podrobný 

popis jednotlivých keší, které jsem založila a také informace o jejich okolí. Navrženou          

a vytvořenou trasu, jejíž součástí je i mapka pro lepší přehled jsem zpracovala z hlediska 

obtížnosti a časové náročnosti. Vzdálenost mezi jednotlivými kešemi umožňuje trasu 

absolvovat formou celodenního výletu. Bakalářská práce je obohacena o poutavé 

fotografie, které jsem sama nafotila.   

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navržení zábavné turistické trasy v zájmové 

oblasti Vratimov, podél které jsou umístěny nově založené keše na zajímavých místech, 

která by přilákala nejen běžné turisty všech věkových kategorií, ale také například rodiny 

s dětmi. Tabulka č. 19 znázorňuje stav nálezů mnou nově založených keší k datu                      

30.4. 2014, který je za pouhé 4 měsíce značně vysoký, což dokládá aktivní návštěvnost 

nově založených keší účastníky geocachingu a zároveň splňuje stanovený cíl práce. 

Návštěvnost je patrná rovněž z logbooku jednotlivých keší, ve kterém jsou také obsaženy 

veškeré připomínky a spokojenost hráčů (příloha č. 2. a, b − č. 7. a, b).  

S geocachingem mě zcela seznámila paní Ing. Lenka Petrušková, do té doby jsem 

tuto turistickou zábavu znala pouze okrajově, tudíž jsem byla v době výběru tématu práce 

ve hře teprve nováčkem. Při psaní této bakalářská práce a během zakládání keší jsem 

získala jednak nové vědomosti a zkušenosti, ale také jsem měla možnost poznat nové 

prostředí, seznámit se s novými lidmi a začít se ve volném čase této hře věnovat, což 

obohatilo i mou rodinu.  
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Tímto bych geocaching doporučila všem, kteří rádi chodí na výlety, navštěvují                 

a poznávají nové kraje, neboť tato turistická hra jim dodá možnost různorodého výběru 

zajímavých míst a pokud má člověk zároveň svůj cíl, užije si přírodních krás 

mnohonásobně lépe.  

Tab. č. 19 Stav nalezených keší ke dni 30.4. 2014 (autor 2014). 
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