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Anotace 

          V předložené práci je zpracován návrh turistické trasy po keších ve Frýdku – Místku 

a okolí. V první části bakalářské práce jsou uvedeny přírodní poměry území, dále je 

vysvětlen pojem geocaching a následně je vypracovaná trasa po keších a každá keš je 

popsaná. Uvedeny jsou souřadnice a zajímavosti místa. Trasa je časově ohodnocena a také 

je uvedena dostupnost jednotlivých keší. Keše jsou ukryty v krajině a turista je hledá 

pomocí GPS přístroje. 

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

 

Summary 

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

after geocaches in Frýdek – Místek and surroundings. In the first part of the Bachelor 

thesis is listed natural territory, further explains the concept of geocaching and 

subsequently developed by the geocach route and each geocach is described. Listed are the 

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

availability of individual geocache. Geocache is hidden in the landscape, tourists are 

looking for it with GPS apparatus. 

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

 V podhůří Smrku, druhého největšího vrcholu Moravskoslezských Beskyd, který 

měří 1276 m n. m., jsou spousty turistických tras. Mým cílem bakalářské práce je 

navrhnout turistickou trasu, která bude zábavná a bude vhodná jak pro běžné turisty, tak 

pro rodiny s dětmi. Takovou trasu, se zřetelem na zvýšení cestovního ruchu budu 

navrhnovat ve Frýdku – Místku a okolí, konkrétně v Ostravici. 

 Zábavná turistická trasa je běžná trasa, kdy jsou podél ní umístěny různé poklady, 

které se nazývají cache (keše). Turisti je hledají pomocí navigačních zařízení. Tato 

zábavná a velice oblíbená hra se hraje po celém světě a nazývá se geocaching. 

 Turistická trasa, kterou jsem navrhla bude začínat v Ostravici, dále povede přes 

Bučací vodopády, vrchol Smrku a zpět do Ostravice k vlakovému nádraží. Trasa zahrnuje 

5 keší mnou nově založených a 2 keše již existující. Keše se rozdělují podle velikosti a 

také podle obtížnosti nalezení keše a náročnosti terénu. Pro nalezení některých finálových 

keší je potřeba vyluštit různé rébusy, jiné mohou být propojeny a bez nalezení první keše 

nelze najít keš druhou. Keše se ukrývají  v plastových schránkách. 

 Ve své práci píši o jednotlivých keších a informacích k nim (obtížnost, náročnost, 

velikost), dále o zajímavostech dané oblasti z geologického i kulturního hlediska,               

o přírodních poměrech, také o vybavení, které je potřebné ke hře geocaching a o metodice 

pro založení keše. 
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2. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

 V této kapitole je uvedena lokalizace, geologické, geomorfologické, hydrologické  

a klimatické podmínky, fauna a flóra a charakteristika chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

2.1. Lokalizace zájmové oblasti 

 Zájmová oblast Frýdek – Místek a širší okolí je součástí Moravskoslezského kraje  

a leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. K městu 

patří části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Celková rozloha města 

je cca 5161 ha. Zájmová oblast zpracovaná v bakalářské práci je soustředěna kolem obce 

Ostravice, která se nachází v širším okolí Frýdku – Místku (Frýdek Místek 2010). 

 Ostravice je podhorská obec o rozloze 2899 ha a počet obyvatel je zhruba 2290. 

Obec se rozkládá v údolí horské řeky Ostravice (obr. č. 1).  (Ostravice 2013). 

 

Obr. č. 1: Mapa moravskoslezského kraje (Haltmar 2006, upraveno). 
1. obec s rozšířenou působností, 2. obec s pověřeným obecním úřadem, 3. hranice ČR, 4. hranice okresů 
moravskoslezského kraje, 5. hranice obcí s rozšířenou působností, 6. krajské město moravskoslezského kraje. 
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2.2. Geologické poměry 

 Zájmová oblast Ostravice je směrem do nadloží tvořena                   

brunovistulikem, uloženinami moravskoslezské paleozoické pánve, které jsou překryty 

sedimenty Vnějších Západních Karpat a ty pokryvnými útvary (obr. č. 2). 

 
Obr. č. 2: Geologická mapa Západních Karpat (Adamovič et al. 2007, upraveno). 
1. Terciér: spodní baden: jíly vápnité, podřízeně písky, štěrkové a řasové vápence, 2. Střední 
eocén: pískovce, slepence, podřízeně jílovce, 3. Svrchní křída – spodní oligocén: jílovce, zčásti 
vápnité a pestré, podřízeně pískovce, 4. Svrchní křída – paleocén: pískovce, jílovce, slepence, 5. 
Mezozoické sedimenty Karpat: turon – campan: pískovce, jílovce, zřídka slepence; godulské 
souvrství, 6. Berrias – apt: tmavé vápnité jílovce, pískovce, podřadně slepence; hradišťské 
souvrství, 7. Trias a Jura: oxford – tithon: slínovce, podřízeně jílovité vápence; vendryňské 
souvrství, 8. Jura a křída: tithon – valangin: světlé oranodetritické až brekcovité vápence, červené 
vápence a slínovce; štramberské a kopřivnické vápence, 9. Karbon: svrchní visé – spodní namur: 
břidlice, podřízeně droby, 10. převážně droby, podřízeně břidlice, 11. hranice útvarů a hornin 
známé, 12. hranice útvarů a hornin předpokládané, 13. zlomy, 14. přesmyky, 15. hlavní násunový 
zlom, hlavní násunová zóna, 16. státní hranice, 17. vyznačená zájmová oblast. 
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 Brunovistulikum – je nedílná a významná součást moravosilezika a vystupuje na 

povrch na větší ploše pouze v dyjském a brněnském masivu. Menší výskyty tvořené 

převážně granitoidními horninami, případně paleozoickým obalem, jsou obnaženy             

v izolovaných vyzdvižených tektonických krách v oblasti hornomoravského úvalu (Grygar 

2013). 

 Moravosilezikum lze vertikálně rozčlenit do dvou strukturních pater – kadomského 

a variského. V západní mobilizované zóně moravosilezika byl kadomský fundament 

intenzivně varisky deformován a metamorfován spolu s paleozoickým pokryvem. Intenzita 

metamorfózy a deformace paleozoického pokryvu brunovistulika vyznívá směrem             

k východu (Grygar 2013). 

 Brunovistulikum je kadomský krustální blok, který je při jeho západním okraji 

(moravikum a silezikum) varisky přepracovaný. Jeho větší část je ukryta pod sedimenty 

příkrovů vnějších Karpat, karpatské předhlubně, autochtonních mezozoických a terciérních 

platformních formací jihovýchodního svahu Českého masivu a paleozoických jednotek 

(Grygar 2013). 

 Stáří brunovistulika je prekambrické. Radiometrická měření vykazují běžně 

hodnoty 590—580 Ma a řadí brunovistulikum ke kadomskému cyklu. Dle všech hypotéz 

se brunovistulikum vyvíjelo jako samostatný mikrokontinent. K jádru Českého masivu 

bylo přičleněno při variské orogenezi, kdy bylo pravostrannou rotací podsouváno pod kry 

moldanubika a moravika (Hruban 2007). 

 Paleozoikum moravskoslezské oblasti – Paleozoické strukturní patro tvoří 

samostatný variský vývojový cyklus na stabilní i mobilizované západní zóně 

brunovistulika. Výraznými úhlovými diskordancemi je odděleno od staršího kadomského 

cyklu, během kterého vznikl fundament brunovistulika. Podle současných znalostí je 

pokryv kadomského fundamentu brunovistulika na našem území tvořen kambriem, silurem 

a hlavně plošně velmi rozsáhlými komplexy devonu a spodního až svrchního karbonu 

(Grygar 2013). 

 Paleozoický pokryv moravskoslezské oblasti má velmi velký plošný rozsah. 

Rozsáhlé plochy devonských a karbonských hornin jsou skryté pod sedimenty karpatské 

předhlubně a příkrovy vnějších flyšových Karpat a vrty je doloženo jejich pokračování na 

severovýchodě, východě a jihovýchodě až ke slovenským hranicím (Grygar 2013). 
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 Devon je počátkem nového sedimentačního cyklu, jenž začal transgresí na povrch 

brunovistulika zarovnávaný dlouhou erozí. Transgrese začala v částech severnějších a to 

během spodního devonu a elevační oblasti např. oblast nynějšího moravského krasu, byly 

zaplaveny ve středním devonu. Sedimetace pokračuje až do spodního karbonu. Během 

zaplavování pasivního okraje brunovistulického kontinentu už od středního devonu 

docházelo ke ztenčování kadomského fundamentu a vzniku úzkých a hlubokých riftových 

pánví, doprovázených bimodálním riftovým vulkanismem (Grygar 2013). 

 Spodnokarbonské uloženiny jsou ve spodní části převážně vyvinuty ve 

vápencových nebo břidličných faciích, jejichž sedimentace pokračuje ze svrchního devonu. 

Potom dochází k velké změně a nastupuje kulmský vývoj, jenž odráží výrazné projevy 

variské orogeneze (Hruban 2007). 

 Po stránce regionální geologie patří celé území k Vnějším Západním Karpatům 

vzniklým alpinským vrásněním koncem třetihor. Na povrchové geologické stavbě se          

z předkvartérních celků ve většině podílejí sedimenty vněkarpatských flyšových příkrovů. 

Největší plošnou rozlohu na území okresu zaujímá jednotka slezská. Převládají v ní 

sedimenty godulského vývoje, které mají stáří svrchní jury až svrchní křídy. Z jejího 

podkladu se vynořuje jednotka podlezská v podobě tektonických oken třineckého               

a frýdlantského (Weissmannová et al. 2004).  

 Karpaty se člení na několik pásem, z nichž na území zasahuje pouze pásmo flyšové. 

Pod pojmem flyš se v geologii rozumí mnohonásobné rytmické střídání vrtstev, v našem 

případě jílovců a pískovců. Pro karpatský flyš je charakteristická příkrovová stavba.          

V popisované oblasti vystupují souvrství příkrovů slezského, magurského a podslezského 

(Baláš et al. 1987). 

 Z hlediska rozšíření kvartérních sedimentů představují horské části 

Moravskoslezských a Slezských Beskyd odnosové oblasti. Pro Slezské Beskydy jsou 

příznačné sedimenty obrovských kerných sesuvů, zatímco v Moravské bráně, Ostravské 

pánvi, Podbeskydské pahorkatině a Jablunkovské brázdě je tomu naopak a kvartérní 

sedimenty pokrývají většinu povrchu. Jsou zde sedimenty ledovcové (glaciální           

série), fluviální, proluviální, lakustrinní, eolické a svahové. Nejvýznamnější sedimenty 

jsou ledovcové (glaciální série) z elsterského (ve východní části okresu) i salského 

zalednění (Weissmannová et al. 2004). 
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 Okolí Ostravice je budováno slezskou jednotkou (příkrovem), který má v oblasti 

Moravsko-slezských Beskyd dva rozdílné vývoje. Tzv. bašský vývoj, který je zachován jen 

omezeně a řadíme k němu např. vápence v okolí Štramberka a Kopřivnice. Rozsáhlejší      

a lépe dochovaný je vývoj godulský. Ten se z velké části podílí na stavbě slezské jednotky 

a to od jurského útvaru až po nejmladší terciér (oligocén). Mocnost celého sledu hornin     

v některých místech dosahuje až 6000 m (Menčík et al. 1983). 

 Godulský vývoj slezského příkrovu začíná spodními těšínskými vrstvami. 

Nejčastěji vyskytujícím se typem jsou vápnité nebo písčité jílovce, jejichž sedimentace 

probíhala od jury do spodní křídy (stupeň berrias). V dalším křídovém stupni valangin 

začíná zvýšený přínos klastického materiálu do sedimentačního prostoru a vzniká typický 

flyšový sled těšínsko-hradišťského souvrství (Menčík et al. 1983). 

  Výchozy na lokalitě Koryto Ostravice patří do svrchní části těšínsko-hradišťského 

souvrství. Na jejich bázi jsou vyvinuty lavice slepenců a pískovců hradišťského typu, které 

můžeme sledovat hlavně v okolí Nového Jičína. Tento typ sedimentace vypovídá               

o tektonické aktivitě a poklesu sedimentační pánve. Součástí spodní části hradišťských 

vrstev jsou žilná tělesa nebo podmořské výlevy hornin těšínitové asociace vznikající 

v souvislosti s tvorbou riftu v hluboké pánvi (Menčík et al. 1983). 

 Geologický podklad Bučacího potoka je tvořen flyšovými komplexy jednotky 

slezské, převážně godulského souvrství, ve kterém se střídají vrstvy odolného godulského 

pískovce s vrstvami snadněji zvětrávajících a erodujících břidlic. Dno potoka a jeho 

přilehlé části pokrývají svahové sedimenty vzniklé jako produkt intenzivního mrazového 

zvětrávání a transportních svahových mechanismů. Příkré údolní svahy Bučacích 

vodopádů jsou zpestřeny výchozy godulských pískovců (CHKO Beskydy 2013). 

 Přírodní rezervace Smrk je z geologického hlediska oblast mohutného vývoje 

vlastních godulských vrstev. Na prudkých severních a západních svazích probíhá velmi 

intenzivní fluviální modelace terénu. Severní svahy jsou pokryty balvanitou sutí, které   

mají charakter kamenného moře. Na severní hraně temene vznikl výrazný mrazový srub 

vysoký 6 metrů  a skeletovité kambizemě přecházejí výše v podzoly (Weissmannová et al. 

2004). 
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2.3. Geomorfologické poměry 

 Z geologického hlediska patří Ostravice do Vnějších Západních Karpat, které 

zároveň představují subprovincii z hlediska geomorfologického. Dále přísluší celku 

Moravskoslezské Beskydy (obr. č. 3) a zahrnuje dva podcelky Radhošťskou hornatinu       

a Lysohorskou hornatinu. Jednotlivé podcelky se dále dělí na okrsky (tab. č. 1). 
 

Tabulka č. 1: Geomorfologické regionální členění reliéfu (Šilhán 2007). 

Provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Západní 
Karpaty 

Vnější 
Západní 
Karpaty 

Západní 
Beskydy 

Moravskoslezské 
Beskydy 

Radhošťská 
hornatina 

Hodslavický 
Javorník 

Radhošťský hřbet 
Mezivodská 
vrchovina 

Lysohorská 
hornatina 

Ropická rozsocha 
Zadní hory 
Lysohorská 

rozsocha 
 

Obr. č. 3: Geomorfologické členění Západních Beskyd (Risy 2013, upraveno). 

1. Slezské Beskydy, 2. Rožnovská brázda, 3. Jablunkovská brázda, 4. Jablunkovské mezihoří, 5. provincie, 6. 
subprovincie, 7. oblast, 8. celek, 9. podcelek, 10. okrsek. 
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 Moravskoslezské Beskydy jsou členitá hornatina o rozloze 623 km². Oblast má 

délku cca 55 km a šířku cca 20 km. V severní části se zvedají do největších výšek   

Beskyd, na straně jižní pozvolna z vrcholů klesají na území Slovenska. Na východu jsou 

ukončeny prudkým svahem do Jablunkovské brázdy a na jihozápadu klesají do Rožnovské 

brázdy. Na severovýchodu je lemuje Třinecká brázda a na severozápadu Frenštátská 

brázda (Hruban 2007). 

 Radhošťská hornatina je členitá hornatina o rozloze 223 km². Oblast má největší 

délku cca 34 km a největší šířku cca 13 km. Na jihovýchodě postupně přechází Radhošťská 

hornatina do Klokočovské hornatiny, na jihozápadě spadá do Rožnovské brázdy, na severu 

strmě klesá do Frenštátské brázdy. Na východě od toku Ostravice oblast přechází do 

Lysohorské hornatiny. Radhošťská hornatina leží v západní části Moravskoslezských 

Beskyd a dále dělí na tři geomorfologické okrsky — Hodslavický Javorník, Radhošťský 

hřbet a Mezivodskou vrchovinu (Hruban 2007).  

 Hodslavický Javorník je plochá hornatina budující zvrásněné flyšové horniny 

godulského vývoje při denudačním okraji godulské digitace příkrovu slezské jednotky. 

Radhošťský hřbet je členitá hornatina a je budovaná silně zvrásněnými flyšovými 

horninami godulského vývoje. Mezivodská vrchovina je členitá vrchovina, která je 

budovaná silně zvrásněnými flyšovými horninami godulského vývoje před denudačním 

okrajem račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. 

 Lysohorská hornatina je členitá hornatina o rozloze 362 km². Dosahuje délky 

skoro 35 km a šířky cca 25 km. V severní části prudce spadá do níže položené 

Podbeskydské pahorkatiny, na západě je oddělena údolím Ostravice od Radhošťské 

hornatiny, na jihu tvoří hranici česko–slovenská státní hranice a na východě spadá do 

Jablunkovské brázdy a Jablunkovského mezihoří. Lysohorská hornatina je položena          

v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd a dále se dělí na tři geomorfologické 

okrsky — Ropickou rozsochu, Zadní hory a Lysohorskou rozsochu (Hruban 2007).  

 Ropická rozsocha a Zadní hory jsou členité hornatiny, které jsou budované silně 

zvrásněnými flyšovými horninami godulského vývoje při denudačním okraji godulské 

digitace příkrovu slezské jednotky. Lysohorská rozsocha je členitá hornatina, která je 

budovaná detailně zvrásněnými flyšovými horninami godulského souvrství, na čele 

příkrovu také fragmenty hornin těšínsko–hradišťského souvrství (Hruban 2007).  
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2.4. Hydrologické poměry 

 Území Ostravice patří do základního povodí Odry a ústí do Baltského moře (obr. č. 

4, Kotlík 2010).  

 Nejvýznamnějším pravostranným přítokem Odry na našem území je Ostravice, jejíž 

tok má celkovou délku 64 km a plochu povodí 827 km². Teče převážně severním směrem a 

její hluboké údolí tvoří důležitou dopravní trasu přes Moravskoslezské Beskydy                  

i horopisnou hranici, protože rozčleňuje pohoří na Lysohorskou a Radhošťskou hornatinu 

(Baláš et al. 1987). 

 Ostravice vzniká v Západních horách soutokem Bílé a Černé (Kotlík 2010). Její 

přítoky až po Frýdland n. O. jsou krátké prudké potoky, protékající zalesněnými údolími. 

Ze západního svahu masívu Lysé hory stékají Mazák, Sepetný a Satina (Baláš et al.   

1987), ale také Bučací potok, přes který vede navrhovaná trasa (viz kapitola 4). 

 U Frýdlantu přibírá Ostravice zleva Čeladěnku, která izolovala hlubokým 

průlomovým údolím spolu s Ostravicí rozložitý masív Smrku (Baláš et al. 1987).  

 V blízkosti Ostravice se nacházejí také významné vodní nádrže, mezi které patří 

vodní nádrž Šance a vodní nádrž Morávka. Šance je zásobárnou pitné vody pro celé 

Ostravsko.  

 
Obr. č. 4: Povodí Moravskoslezského kraje (Valašská krajina 2012, upraveno) 
1. vodní plochy a toky, 2. povodí Bečvy – úmoří Černého moře, 3. povodí Odry – úmoří Baltského moře, 4. 
povodí Olše – úmoří Baltského moře, 5. povodí Ostravice – úmoří Baltského moře. 
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2.5. Klimatologické poměry 

 Oblast spadá podle Mapy klimatických oblastí ČSR E. Quitta do dvou klimatických 

oblastí – mírně teplé (MT) a chladné (CH) (Kotlík 2010). 

 Nižší polohy – Podbeskydská pahorkatina patří do oblasti mírně teplé, která je 

charakteristická krátkým mírným až mírně chladným a mírně vlhkým létem a normálně 

dlouhou suchou zimou s mírnými teplotami a normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. 

Tato mírně teplá oblast však postupně přechází v Moravskoslezských Beskydech do 

typických chladných oblastí CH4, CH6 a CH7 (Quitt 1975). 

 Oblast CH7 je typická krátkým, mírně chladným a vlhkým létem a dlouhou mírnou 

a mírně vlhkou zimou s dlouhou sněhovou pokrývkou. Oblast CH6 má velmi krátké, mírně 

chladné a vlhké léto s velmi dlouhou, chladnou a vlhkou zimou a také s dlouhou sněhovou 

pokrývkou. Oblast CH4 se vykazuje velmi krátkým, chladným a vlhkým létem, velmi 

dlouhou, chladnou a vlhkou zimou s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky (Quitt 

1975). 

 Nejnižší hodnotu průměrné roční teploty má vrchol Lysé hory a to jen 2,5°C.  

Obdobně jako na většině území ČR bývá nejteplejším měsícem červenec. Nejstudenější je 

leden a má odpovídající hodnoty od -8,5°C do -3°C (Baláš et al. 1987). 

 V Beskydech ročně spadne průměrně od 768 mm do 1459 mm srážek (obr. č. 5). 

Lysá hora s průměrem 1391 mm srážek patří mezi srážkově nejbohatší místa naší 

republiky (Baláš et al. 1987). 

 
Obr. č. 5: Průměrné roční srážky v Beskydech (Valašská krajina 2012, upraveno). 
1. 800 – 900 mm, 2. 900 – 1000 mm, 3. 1000 – 1200 mm, 4. 1200 – 1400 mm, 5. 1400 – 1600 mm, 6. vodní 
toky a plochy, 7. CHKO. 
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2.6. Fauna a flóra 

 Zájmová oblast se nachází z velké části v CHKO Beskydy, čímž je dán význam jak 

fauny, tak flóry. 

 CHKO Beskydy – je oblast, která se nachází ve východní části České republiky    

v Moravskoslezském a Zlínském kraji a hraničí se Slovenskou republikou. Byla vyhlášena 

5. 3. 1973 ministerstvem kultury ČSR a zaujímá 1160 km² plochy. Správa CHKO sídlí       

v Rožnově pod Radhoštěm (Weissmannová et al. 2004).  

 Celkem existují 4 zóny CHKO (obr. č. 6): Označení 1. zóna – jádrová oblast, která 

obsahuje přirozená a polopřirozená lesní a málo člověkem pozměněná společenstva           

a druhově rozmanité nelesní plochy; 2. zóna – zahrnuje polopřirozené lesní porosty; 3. 

zóna – kulturní krajina; a 4. zóna – vyjadřuje osídlené lokality a k nim přiléhající 

zemědělské pozemky (RIS 2012). 

  
Obr. č. 6: Zonace v CHKO Beskydy (Zonace CHKO 2012, upraveno). 
1. CHKO, 2. vodní toky, 3. vodní plochy, 4. hlavní komunikace, 5. první zóna, 6. druhá zóna, 7. třetí zóna, 8. 
čtvrtá zóna. 
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2.6.1.    Flóra 

 Vzhledem k tomu, že se zájmová oblast nachází částečně v CHKO, odpovídá tomu 

hojnost výskytu flóry. V důsledku velké vlhkosti, pískovcového podkladu a nedostatku 

vápenitých živin se odborníkům jeví dost chudá. Přirozené porosty se dochovaly jen na 

několika místech, jedná se o bučiny, dubiny a původní smrkové lesy. Většina lesů jsou 

smrkové monokultury druhotně vysázené.  Původních smíšených lesů ubylo. Jejich zbytky 

se zachovaly jen v některých rezervacích (Baláš et al. 1987). 

 V Předhůří Beskyd se rozkládaly habrové háje, které musely ustoupit polním 

kulturám. Pokud zůstaly zachovány, je dub doplněn bukem, jedlí a jilmem. Bylinnou část 

tvoří ve většině trávy, několik druhů svízele, šalvěj lepkavá a přeslička lesní. Na náplavech 

kolem říček a potoků se rozkládají luhy a olšiny. Dřeviny zastupuje olše lepkavá a stejně 

krásný jasan ztepilý. Byliny jsou zastoupeny blatouchem bahenním, později rozkvétá 

kuklík a na podzim netykavka nedůtklivá (Weissmannová et al. 2004). 

 Mezi nejrozšířenější lesní typ v oblasti patří květnaté bučiny, které se rozkládají od 

pahorkatin až do vyšších poloh. Vedle buku lesního, který je převažující dřevinou se zde 

objevuje jedle bělokorá, klen a ve vyšších polohách také smrk ztepilý. 

 Výše nad bučinami se objevují horské smrčiny, které jsou poměrně chudé na 

byliny. Hojně jsou rozšířeny mechy a z nich hlavně rašeliník. V některých místech je 

rozsáhlá borůvka brusnice, stýkající bohatou úrodu téměř každý rok (Baláš et al. 1987). 

 Louky svým složením odpovídají požadavkům dnešní zemědělské výroby a jsou 

druhotného původu. Na místech, kde se zachovaly původní porosty, se zachovalo mnoho 

vzácných rostlin, které jsou chráněny zákonem a nesmí se tedy trhat ani přesazovat. Jejich 

množství a výskyt je závislý na prostředí, které potřebují ke svému životu. Nejvíce 

pozornosti si zaslouží vstavačovité rostliny, jejichž náročnost na prostředí je největší. Patří 

zde vstavač mužský, vstavač bledý, vstavač plamatý, prstnatec májový, pětiprstka obecná, 

vemeník dvoulistý a v silně zamokřených místech se vyskytuje kruštík bahenní, kruštík 

širolistý a bradáček vejčitý. Z jara rozkvétají květy sněženky podsněžníku, prvosenky vyšší 

a jarní. Ve vyšších polohách se objevuje hořec tolitový (Weissmannová et al. 2004).   

 Kolem navrhované trasy se objevují tyto rostliny: mokrýš střídavolistý, máta 

dlouholistá, blatouch bahenní, devětsil bílý, šalvěj lepkavá (obr. č. 7), dále kapraď 

samec, měsíčnice vytrvalá a bukvice lékařská. 
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Obr. č. 7: Rostliny kolem navrhované trasy (autor 2011, autor 2013). 
A) mokrýš střídavolistý, B) máta dlouholistá, C blatouch bahenní, D) devětsil bílý, E) šalvěj lepkavá. 
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2.6.2.    Fauna 

 Složení fauny v zájmové oblasti je velmi pestré. Z obojživelníků se hojně vyskytuje 

skokan hnědý (obr. č. 8), čolek horský a mlok skvrnitý. 

 V beskydských lesích se objevuje v malém počtu rys a v posledních letech medvěd. 

Náhodně bývá prokázána také přítomnost skrytě žijící kočky divoké. Na horských potocích 

se vzácně vyskytuje vydra říční a z běžných šelem je hojná liška obecná, vzácněji je 

rozšířen jezevec lesní a běžné jsou kuna lesní, kuna skalní, tchoř tmavý a lasice. Typickým 

obyvatelem hlubokých horských lesů je jelen evropský, jehož výskyt stále vzrůstá, což se 

místy negativně projevuje na lesních porostech. Ze sudokopytníků je nejhojněji zastoupena 

zvěř srnčí, především v nižších polohách. Na celém území se objevují tlupy divokých 

prasat (Weissmannová et al. 2004).  

 V popisované oblasti se vyskytují i druhy velmi vzácné. Patří k nim rejsek alpský   

a plch lesní, což jsou vývojově nejstarší živočichové u nás. Dále se objevuje chráněná 

skupina netopýrů, jejichž hlavní zástupci jsou netopýr velký, netopýr vousatý a netopýr 

ušatý. 

 Nejhojněji je druhově i početně zastoupeno ptactvo. Nejčastěji vyskytující se je 

pěnkava, všechny druhy sýkor, červenka obecná, králíček obecný, budníček menší a hýl. 

Občas můžeme spatřit strakapouda velkého a žlouny, vzácně plachého datla černého.        

K ohroženým opeřencům můžeme zařadit ledňáčka obecného, dudka chocholatého a 

holuba doupňáka. Častěji objevující se druhy jsou ořešník kropenatý a kos horský. 

 Koncem zimy a brzy z jara lze většinou zaslechnout houkání několika druhů sov. 

Staré lesy jsou domovem sýce rousného a kulíška nejmenšího. Méně se objevuje kalous 

ušatý a krásná sova pálená. Velmi vzácně se objevuje výr velký (Baláš et al. 1987). 

Obr. č. 8: Skokan hnědý (autor 2013). 
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3. METODIKA PRÁCE 

 Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, ve které se používá navigační 

systém GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou 

známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se využívají turistické přijímače GPS (viz 

kapitola 3.1). Člověk, který se zabývá geocachingem bývá označován slovem geocacher, 

česky geokačer nebo prostě kačer. Po objevení keše se nálezce zapisuje do logbooku          

a případně vyměňuje obsah keše a poté ji opět uschová a zamaskuje (Lutonský 2008). 

 Geocaching vznikl ve Spojených Státech. V červnu 2005 bylo ve 215 zemích na 

celém světě přes 171 000 skrýší pro geocaching, z toho asi 700 v Česku. V září 2006 

vzrostl počet skrýší v Česku na celkem 2570 a v listopadu 2007 bylo na českém území 

zaregistrováno přes 5600 skrýší. Na začátku března 2008 bylo na světě registrováno přes 

půl milionu míst, z toho 6600 v Česku. V červenci 2012 dosáhl počet keší na celém světě 

1,5 milionu (Geowiki 2013). 

 S geocachingem se můžeme dostat na zajímavá místa, o kterých třeba ani netušíme. 

Keše by měly být ukryty tam, kde to má nějaký smysl nebo kde můžeme něco zajímavého 

vidět. Zakladatel skrýší nám chce něco ukázat a samotná keš je už potom spíš bonus. Jak se 

počet keší zvyšuje a zakládají je často i lidé bez zkušeností, tato původní podmínka už 

někdy neplatí. Vyplatí se proto také číst informace a poznámky ostatních hledačů. Snadno 

se z nich dá totiž poznat kdy nemá smysl se na keš vypravovat. 

 Při geocachingu také můžeme poznat nové lidi. Stačí několik desítek keší a už 

budeme vědět kdo je kdo. U schránek se často setkáváme se známými tvářemi, protože 

geocaching je v Česku velmi rozšířený. (Lutonský 2008). 

 Geocaching má také výchovný efekt. Rodiče určitě ví, jak je někdy těžké vytáhnout 

své ratolesti na výlet. Zámky, hrady, rozhledny a muzea v okolí se časem vyčerpají            

a z procházky na kopec dítě nebude nejspíše zrovna nadšené. Ovšem jen do té doby než 

zjistí, že tam může najít poklad. Po nalezení si z keše vybere hračku, za kterou vloží do 

schránky nějakou hračku vlastní. 
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3.1. GPS navigace 

 Aby bylo možné gecaching hrát tak je nutné být vybaven zařízením, které pracuje 

se souřadnicemi. Pro vyhledávání keší se používají hlavně GPS přístroje. Existuje několik 

druhů GPS navigací. Jednak to může být externí přístroj a jednak může být zabudovaný 

například v mobilním telefonu. 

 GPS přijímač je elektronické zařízení, které dokáže určit naši polohu na Zemi         

s přesností od 2 do 10 metrů. Tato zařízení obvykle poskytují informace o zeměpisné šířce 

a délce, které mohou použít například pro navigaci z jednoho bodu do bodu druhého.        

V závislosti na modelu může GPS přístroj obsahovat navíc mapy, vestavěný           

kompas, hlasovou navigaci atd (Geowiki 2013). 

 GPS zařízení je malý počítač, který přijímá signál vysílaný GPS satelitem. Toto 

zařízení musí pro zjištění naší polohy přijímat signál z alespoň tří těchto satelitů. Tento 

signál pak zpracuje a vypočítá naši polohu procesem zvaným trilaterace (Lutonský 2008). 

 Se signálem ze čtyř satelitů může GPS zařízení navíc získat také nadmořskou výšku 

a přesný čas. Čím více signálů GPS zařízení příjme, tím přesnější informace jsou.  

 Formát souřadnice určuje způsob zápisu číselných údajů. Vždy se jedná o ten 

samý údaj, jen je zapsaný jiným způsobem. Zápisy mohou mít následující podobu: 

 49°14'50.123''N, 18°23'46.897''E 

 49.1450123N, 18.2346897E 

 N49° 14.50123', E18°23.46897' 

Nejčastěji používaný zápis v geocachingu však je: N 49° 14.501 E 18° 23.468. 

 Existuje mnoho druhů GPS zařízení a nejrozšířenějšími jsou automobilové              

a turistické. Dále ale můžeme zakoupit také letecké, námořní nebo golfové. V dnešní době 

jsou oblíbené navigace v mobilním telefonu, do kterých se nainstaluje aplikace například   

i přímo pro geocaching. Pro tuto hru se nejčastěji využívají turistické navigace. Na výběr je 

více druhů, můžou být klasické, s dotykovým displejem nebo navigace v podobě hodinek. 

 Já osobně keše vyhledávám pomocí mobilního telefonu s aplikací, která se nazývá 

c:geo a je ke stažení zdarma na serveru play.google.com. Se zapnutou GPS v mobilním 

zařízení je přesnost v řádech jednotek metrů a pro hru geocaching je tato přesnost 

dostačující. 



Denisa Dietlová: Geocaching ve Frýdku – Místku a okolí 

      2013                                                                                                                               17 
 

3.2. Geocache 

 Keše jsou schránky, které se stávají obětí lovu geocacherů. Většinou to bývá nějaká 

vodovzdorná plastová schránka, kyblík apod. Zakladatel keše po jejím umístění zveřejní 

její souřadnice na internetu. Schránka by měla být dostatečně velká, aby se do ní vešel 

deník (logbook), do kterého se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umístit do keše také 

nějaké „dárky pro objevitele“ a trasovatelné předměty (dřevěné mince apod.). Nálezce keše 

si může dárek ponechat, ale místo něj by měl vložit něco vlastního stejné nebo vyšší 

hodnoty pro další účastníky hry (Lutonský 2008). 

 Existují různé typy keší podle různých kritérií: charakter, velikost, terén a obtížnost. 

 V zájmové oblasti budou podél navržené turistické trasy použity keše tradiční         

a multikeš. Tyto typy jsou ve hře Geocaching nejčastější. Často se také vyskytuje mystery 

keš, méně časté jsou pak keše typu event, webcam a virtuální keše. 

Podle charakteru se dělí: 

 Tradiční cache – Schránka je umístěna přímo na místě definovaném zveřejněnými 

souřadnicemi.  

 Multi cache – Skládá se z několika částí a to nejméně ze dvou. 

 Mystery cache – Skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat například 

prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod.  

 Webcam cache – Speciální keš, která neobsahuje ukrytou schránku, ale přivede 

geocachera před objektiv webkamery. Pak stačí, aby jiná osoba snímek                   

z webkamery dostupný na internetu uložila. Geocacher uložený snímek přiloží jako 

důkaz k elektronickému logu keše.  

 Virtuální cache – Jsou zřízeny pro místa, kde není vhodné umístit fyzickou keš. 

 Event cache – Jde o organizované setkání geocacherů (Lutonský 2008). 

Podle charakteru se dělí: 

 Microcache – Dá se nenápadně uložit skoro všude a je také velmi hojně využívána 

v městských oblastech. Dovnitř microkeše se většinou vejde jen malý logbook        

a kousek tužky s ořezávátkem. Předměty na výměnu většinou vůbec nejsou 

obsaženy a pokud ano, pak ne větší než mince nebo odznáčky. Nejběžnější 
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podobou mikrokeše je kapsle od 35mm filmu. Často se také užívají různé krabičky 

od léků apod.  

 Small – Má široký výběr úkrytů, ale omezenou kapacitu. Keš pojme logbook, psací 

potřeby a několik menších vyměnitelných předmětů velikosti např. figurky             

z kindervajíčka či turistické známky. Objem je od 0,3 litru do 0,7 litru.  

 Regular – Obvyklá velikost, která umožňuje ještě dobré možnosti ukrytí při 

dostatečné kapacitě.  Do keše se vejde logbook, psací potřeby a několik středně 

velkých předmětů na výmenu (např. sluneční brýle, plyšová hračka). Mají vnitřní 

objem větší než 0,7 litru do 3,5 litru.  

 Large – Kromě výše uvedeného se do keše vejdou už i větší předměty jako jsou 

například knihy. Na mnoha místech však není snadné najít pro tak velkou schránku 

úkryt, proto se Large keše tak často neobjevují. Objem je větší než 3,5 litru  

(kbelík, kufr, barel apod).  (Lutonský 2008). 

Podle terénu se dělí: 

 Z tohoto hlediska se vyjadřuje obtížnost pohybu v terénu při cestě na místo 

uschování keše.  

 Terén 1 – Cesty, po kterých se mohou pohybovat úplně všichni včetně maminek     

s kočárky, vozíky pro invalidy nebo geocacheři na kolečkových bruslích. Na cestě 

ke keši by neměly být žádné překážky jako jsou obrubníky, díry, kořeny, tráva. 

Cesta by měla být zpevněná a měla by vést po rovině, kdy sklon je max. 10 %. Keš 

by měla být umístěna ve výšce do 100 cm nad zemí, aby na ni bylo možné snadno 

dosáhnout i z vozíku a měla by být vzdálena do 150 metrů od nejbližšího místa      

k zaparkování. 

 Terén 2 – Terén, který nečiní problém pohybu zdravému jedinci či dětem. Jsou to 

například vyšlapané cestičky, nezpevněné cesty, jednoduchý lesní terén mimo cesty 

nebo louky. 

 Terén 3 – Takový terén, kam se dostane většina z nás, ale již s drobnými obtížemi 

jako je například zadýchání. Může to být strmý kopec, smrčina nebo hustá 

vegetace. 
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 Terén 4 – Terén přístupný sportovně zdatným jedincům, který zahrnuje velmi strmé 

svahy, bažinaté a močálové terény, horolezecké terény schůdné za pomoci rukou 

bez horolezeckého vybavení, nutnost přebrodění řeky, dále se doporučuje pro 

všechny keše, pro které se musí vylézt na strom nebo zeď. 

 Terén 5 – Velmi náročný terén vyžadující použití speciálního                      

vybavení – horolezecké, potápěčské (Lutonský 2008). 

Podle obtížnosti se dělí: 

 Obtížnost vyjadřuje, jak snadné nebo naopak nesnadné je objevit keš v jejím 

úkrytu, případně, kolik nám zaměstná hlavu rozluštění cílové souřadnice.  

 Obtížnost 1 – Snadno identifikovatelné skrýše díky popisu či nápovědě, kdy při 

pečlivé domácí přípravě lze dohledat i bez GPS přístroje. Vhodné pro úplné 

začátečníky. Nepatří sem Multi-Cache.  

 Obtížnost 2 – Patří zde jednoduché Multi-Cache, Tradiční Cache se standardním 

ukrytím, např. stromy a pařezy v lese mimo cesty. 

 Obtížnost 3 – Složitější Multi-Cache, které jsou dlouhé, s velkým množstvím bodů 

nebo náročným výpočtem, všechny keše vyžadující kvalitní domácí            

přípravu, Tradiční Cache s důmyslným úkrytem, který vyžaduje jisté přemýšlení. 

 Obtížnost 4 – Patří zde časově náročné keše, obtížné Mystery Cache, složité     

šifry, velmi těžko objevitelé skrýše v běžném terénu, dlouhé Multi-Cache. 

 Obtížnost 5 – Ne každému se podaří objevit keše s touto obtížností. Nejtěžší 

Mystery Cache s velkou časovou náročností a náročností na intelekt cachera 

(Lutonský 2008). 

Pro obsah keší jsou dána pravidla stejně jako pro výměnu upomínkových předmětů 

v nich. Pravidla geocachingu jsou jednoduchá. Najde-li kešer keš, může si z její obsahu 

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

doporučuje postupovat podle principu „Měň fér, nebo neber nic“. Znamená to, že pokud 

vezmu dva předměty, nezanechám pouze jeden. To by vedlo k ochuzení obsahu keše         

a tento způsob výměny by byl nevhodný. 

Proti tomu máme postupy vhodné. Nevezmu si nic a nechám pro ostatní jednu nebo 

více věcí. To vede k obohacení obsahu (Geowiki 2013). 
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 Nejběžnější způsob výměny je, že měníme stejné počty věcí. Přitom se   

doporučuje, aby užitná hodnota věcí vkládaných odpovídala zhruba hodnotě věcí, které si 

chceme odnést.  

 Nepovažuje se za vhodné vkládat věci poškozené nebo příliš opotřebené a už vůbec 

ne výměnou za nové. Dále není dovoleno vkládat jídlo, což by mohlo vést k poškození 

nádoby hlodavci, zapalovače, sirky, nože, spreje.  

 V keši můžeme narazit na dřevěná kolečka – CWG (Czech Wood Geocoin), která 

jsou určena rovněž na směnu (pokud nemají trekovatelné číslo). Směna by měla 

proběhnout CWG za CWG, případně CWG za předmět odpovídající hodnoty (cca         

10,- Kč). (Geowiki 2013). 

 Trasovatelné předměty jsou předměty, jejichž úkolem je cestovat z keše do keše  

a u nichž se sleduje jejich pohyb. Typickým představitelem je Travel Bug (libovolná věc 

doplněná o kovový identifikační štítek, zvaný psí známka) nebo Geocoin                   

(CWG –trackovatelná mince opatřená unikátním kódem, podobně jako Travel Bug) (obr. č. 

9). Tyto předměty nejsou součástí běžné výměny, za jejich vyjmutí z keše není nutno do ní 

nic jiného vložit a nálezce by si je neměl ponechat, ale měl by je vložit do jiné keše pokud 

možno s ohledem na úkol, který je popsán v listingu konkrétního trasovatelného předmětu 

(Geowiki 2013). 

 

Obr. č. 9: Geocoin (Bezděk 2013). 



Denisa Dietlová: Geocaching ve Frýdku – Místku a okolí 

      2013                                                                                                                               21 
 

3.3. Metodika založení keše 

 Prvním krokem pro založení keše je registrace na serveru www.geocaching.com, 

čímž se zapojí kešer do hry. Druhým důležitým krokem je přečtení pravidel taktéž na 

www.geocaching.com, kde je podrobně vysvětleno jak postupovat při zakládání nových 

keší. Čím více geokeší kešer najde, tím lépe porozumí různým prvkům, které vytvářejí 

skvělý zážitek z geocachingu. Doporučuje se najít alespoň dvacet geokeší předtím, než se 

rozhodne kešer také nějakou ukrýt (Geowiki 2013). 

 Druhým krokem je zaměření místa. Při zakládání nové keše by měl kešer      

vědět, jaký typ schránky chce založit, jak bude keš velká a také na jaké místo jej uloží. 

Místo pak musí zaměřit pomocí GPS navigace a poté vyplnit formulář pro založení      

keše, který se nachází na již zmíněném serveru www.geocaching.com. (Geowiki 2013). 

 Třetím krokem je uvedení názvu keše, nepoužívá se diakritika, protože 

znemožňuje vyhledávání těm, kdo nemají diakritiku k dispozici. Dále se uvádí jméno 

autora, datum založení keše, souřadnice a lokalizace keše. Také uvádíme obtížnost a terén. 

Další součástí listingu je stručná charakteristika a charakteristika, u které je nutno se více 

rozepsat (historie, zajímavosti daného místa apod.). Je možné kešerům napsat i nápovědu – 

stručný popis kde je keš uložena. Pak už jen zbývá vybrat atributy, což jsou grafické 

symboly, které vhodným způsobem charakterizují jak umístění vlastní keše, tak případná 

opatření nutná k jejímu nalezení (parkování, možnost občerstvení apod). (Geowiki 2013). 

 Čtvrtým krokem je schválnení a kontrola keše, kdy na schválení čekáme nejdéle  

3 dny od odeslání listingu reviewrovi (správci). Ten nám pak napíše mail, ve kterém uvádí 

nalezené chyby, které je potřeba opravit. Pak nám dá kontakt na betatestera (kontrolora), se 

kterým se sami domluvíme, kdy zajde keš zkontrolovat. Může to trvat i několik dní. Je 

důležité zkontrolovat správnost zaměření, obsah a velikost schránky, obtížnost a terén. 

 V případě, že je vše v pořádku, napíše betaterster reviewrovi a potvrdí mu 

správnost údajů. Poté už reviewer keš zveřejní. Jakmile tento proces opakujeme třikrát, 

jsme už dostatečně zkušení natolik, abychom další keš založili sami bez kontroly betatestů. 

 Kešer má za úkol keš kontrolovat. Na serveru www.geocaching.com píšou nálezci 

své připomínky (např. nedostatek místa v logbooku)  nebo naopak poděkování za keš.  

Podél trasy jsem rozložila celkem pět keší včetně multikeše a všechny jsou již 

schváleny, zveřejněny a několikrát nalezeny (viz kapitola 5, tab. č. 11). 
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4. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY 

 V následujících podkapitolách jsou detailně charakterizovány jednotlivé keše 

umístěné podél navrhované turistické trasy. U každé kešky jsou uvedeny její      

souřadnice, typ a velikost keše, obtížnost, terén a charakteristika keše, nápověda, možnost 

parkování a občerstvení. 

 Turistická trasa, kterou jsem navrhla v rámci zadání je situována především v okolí 

Frýdku – Místku, konkrétně v okolí Ostravice (obr. č. 10). Zahrnuje keše mnou nově 

založené – čtyři standartní, jednu multi-keš a také zahrnuje dvě existující. Mnou založené 

keše jsou: Bučací potok 1 – Ostravice, Bučací potok 2 – Smrk, Bučací potok 3 – Bučací 

vodopád, Bučací potok 4 – Nad Holubčankou a Bučací potok 5 – Přírodní rezervace. Již 

existující keše jsou: Beskydmountains Smrk 1276m, Vodníkovy dušičky. 

 Trasa začíná keší Bučací potok 1 – Ostravice. Mou cílovou skupinou jsou studenti 

střední školy AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství. 

 

Obr. č. 10: Navrhovaná turistická trasa s vyznačeným umístění keší (Seznam 2013, upraveno). 

1. tradiční keš, 2. multi-keš, 3. navrhovaná trasa, 4. hranice CHKO Beskydy, 5. stávající trasa po modré na 
Skalku, 6. stávající trasa po červené na Smrk, 7. stávající trasa po žluté na Lysou horu, 8. označení keše 
založené autorem práce, 9. označení již existujících keší.  
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 Navrhovanou trasu jsem zvolila v oblasti Ostravice a okolí, kde jsem objevila 

krásná místa v ještě krásnější přírodě. Podhorská obec Ostravice leží v centru rekreační 

oblasti Beskyd, 15,5 km jižně od okresního města Frýdku – Místku.  

 Obec vznikla ve druhé polovině 16. století a první zmínka o ní je z roku 1581         

z urbáře hukvaldského panství. Do roku 1951 se jednalo o čistě moravskou obec                 

s rozlohou 104,4 km². Tehdy zahrnovala území moderních katastrálních území      

Ostravice 1, což je součást moderní obce Ostravice, Ostravice 2, což je součást moderní 

obce Staré Hamry a Bílá, což je moderní obec Bílá. 1. července 1951 ale došlo k územní 

reformě obce Ostravice a původně čistě slezské obce Staré Hamry, při které byl původní 

katastr obce Ostravice rozdělen na tři části, a původní katastr obce Staré Hamry na dvě 

části. Nejjižnější část katastru Ostravice byla přeměněna v obec Bílá. Střední část 

původního katastru Ostravice byla spojena s jižní částí katastru Starých Hamer a vznikla 

obec Staré Hamry, jak ji známe dnes. Zbývající severní části katastrů obou obcí byly 

spojeny v moderní obec Ostravice (Obec Ostravice 2013). 

 Okolí poskytuje možnosti k rekreačnímu a sportovnímu vyžití. Na své si přijdou 

turisté i lyžaři. Proto je oblast vyhledávána v letním i zimním období. Rekreanti mají 

bohatý výběr turistických tras, které vedou po horských hřebenech, údolími horských 

potoků a klidných zákoutí. Milovníci přírody mohou obdivovat malebné kopce, slunné 

louky, příkré srázy, neobvyklé vyhlídky i původní přírodní společenstva (Obec Ostravice 

2013). 

 Během trasy se budeme pohybovat okolo přírodní rezervace Bučací potok. Bučací 

potok představuje část levostranného přítoku řeky Ostravice o celkové délce asi 1260 m. 

Nachází se ve středové části Moravskoslezských Beskyd, na příkrých severních svazích 

Smrku (1276 m n. m). Bučací potok pramení v sedle mezi Malým Smrkem (1173 m n. m.) 

a Smrkem v nadmořské výšce 1100 metrů. Vyhlášeno 20. 9. 2004 (CHKO Beskydy 2013). 

 Série pěti mnou navržených keší je myšlená jako okruh. Proto jsem tyto keše 

očíslovala od 1 do 5 aby bylo zřetelné, kterou keší trasa začíná a kterou končí. Trasu jsem 

prodloužila až k přírodní rezervaci Smrk, kde se nachází již založená keš jiným 

uživatelem. Druhá již existující keš se nachází podél mnou navržené trasy a to je také 

důvod začlenění keše do trasy. Byla by škoda ji minout bez povšimnutí. 
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4.1. Keš – Bučací potok 1 – Ostravice   

  Do Ostravice se lze snadno z Ostravy dopravit vlakem nebo autem. Cesta vlakem  

z výchozí stanice Ostrava hlavní nádraží do Ostravice trvá podle spojení cca hodinu a čtvrt, 

cena je 120 Kč tam i zpět. Při dopravě autem se jede z Ostravy po silnici 56 směr      

Frýdek – Místek a dále po silnici R56 směr Frýdlant nad Ostravicí, kdy dorazíme až do 

Ostravice. Cesta autem je dlouhá cca 37 km a při průměrné spotřebě paliva 7 litrů na 100 

km nás bude cesta stát tam i zpět cca 200 Kč. 

 K první keši se od nádraží vydáme podél silnice, která směřuje na Bílou. Asi po 

200 metrech odbočíme doprava směrem na Skalku. Následně asi po 100 metrech po levé 

straně uvidíme Hospůdku Saunu, kde se po celém výletu můžeme občerstvit. Hospůdka 

Sauna bývá otevřená od 12 do 22 hodin. Před námi je rozcestí, na kterém se vydáme  

vlevo, po červené značce (obr. č. 11). 

 Následně před sebou vidíme mostek a hned za ním zděný splávek, za kterým 

budeme v blízkosti lesu hledat první keš. Aby to nebylo až tak jednoduché, tak se keš 

nachází na levém břehu potoka a musíme proto potok přebrodit nebo přeskákat po 

kamenech. 

 Okolo této keše se nachází smrkový les. Největší zastoupení zde má smrk    

ztepilý, dřevina, která má u nás největší hospodářský význam. Strom má kuželovitou 

korunu a přímý kmen. Dosahuje výšky 35 až 50 metrů, vzácně i více. Průměr kmene je až 

1,5 metru a stáří až 400 let. Borka (povrchová vrstva kmene) je červenohnědá až 

šedohnědá a šupinovitě odlupčivá. Jehlice jsou jeden až tři centimetry dlouhé, leskle 

tmavozelené a na průřezu čtyřhranné. Samčí květy jsou po rozkvětu žluté, samičí jsou 

červené. Plodem je nerozpadavá převislá šiška válcovitého tvaru a je 8 až 16 centimetrů 

dlouhá. Smrk nemá velké nároky na půdu, roste i na kyselejších a písčitých podkladech. 

Vyžaduje ale přiměřenou půdní vlhkost. Roste často v souvislých porostech. Smrk není 

náročný na klima, avšak je velmi choulostivý vůči suchu. Původní rozšíření smrku je od 

Skandinávie po Balkán, na území ČR se vyskytuje skoro ve všech nižších a vyšších 

pohořích v nadmořských výškách 300 až 1350 metrů. Díky svému hospodářskému využití 

byl velmi často vysazován i na nevhodných stanovištích, kde oslabené porosty často 

podléhají rozsáhlým kalamitám v důsledku působení chorob, škůdců a povětrnostních 

činitelů. (mezistromy 2007). 
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Tabulka č. 2: Detailní informace keše – Bučací potok 1 – Ostravice (autor 2013). 

Keš – Bučací potok 1 – Ostravice  

souřadnice N 49° 32.041 E 018° 23.442  
typ tradiční 
velikost small 
obtížnost 2 
terén 2,5 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160  
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda u řeky pod kamenem, za zděným splávkem cca 15 m 
děti ano 
kolo ano 
 

Obr. č. 11: Keš – Bučací potok 1 – Ostravice (autor 2013). 

A) odbočka směrem na Skalku, B) rozcestí, C) zděný splávek, D úkryt keše. 
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4.2. Keš – Bučací potok 2 – Smrk  

 Po odlovení první keše se můžeme vydat pro keš druhou. Budeme pokračovat stále 

dál po červené značce a po 600 metrech odbočíme vlevo. Kolem nás se stále nachází 

smrkový les a po pravé straně cesty můžeme vidět protékat tok Bučacího potoka. Asi po 

dalších 900 metrech dorazíme ke druhé keši, která se nachází u mostku, pod kterým 

protéká již zmiňovaný Bučací potok (obr. č. 12). 

 Bučací potok pramení v nadmořské výšce kolem 1100 metrů nedaleko dvou 

vrcholků: západně Smrk (1276 m n.m.) a východně Malý Smrk (1173 m n.m.). Na 

východním svahu vrcholku Smrček (858 m n.m.), který je situovaný severně vůči sedla 

Smrku, přitéká k potoku bezejmenný přítok. Bučací potok je horská bystřina s krásně 

průzračnou studenou vodou a kamenným dnem. Dno potoka pokrývají svahové  

sedimenty, nepravidelná souvrství svahových hlín a sutí postižená přemísťováním po 

svahu, vzniklé jako produkt intenzivního mrazového zvětrávání a transportních svahových 

mechanismů. Když voda protéká po větších kamenech, tvoří tok vody malé peřeje              

a několik menších vodopádů. Ve středu obce Ostravice se vlévá Bučací potok do řeky 

Ostravice (turistika 2013). 

 
Tabulka č. 3: Detailní informace keše – Bučací potok 2 – Smrk (autor 2013). 

Keš – Bučací potok 2 – Smrk  
souřadnice N 49° 31.437 E 018° 22.767  
typ tradiční 
velikost malá 
obtížnost 2 
terén 2,5 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160 
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda u mostu pod kořenem stromu 
děti ano 
kolo ano 
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Obr. č. 12: Keš – Bučací potok 2 – Smrk (autor 2013). 

A) mostek, B) úkryt keše. 
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4.3. Keš – Bučací potok 3 – Bučací vodopád 

 Keš umístěná u Bučacího potoka je tzv. multikeš a v tomto případě je tvořená 

čtyřmi stagemi výchozí keše, dvěma dílčími a finálovou. Je mnoho variant multikeší. 

Většinou multikeš obsahuje návod nebo výpočet k nalezení další stage a druhá keš má 

návod jak najít třetí a tak dále. Já jsem ale zvolila jiný způsob, a to takový, že souřadnice 

všech stage jsou zadány na serveru geocaching.com a právě ze zadaných stage budeme 

sbírat informace pro stage finálovou. 

4.3.1. Stage 1 – Informační tabule Smrk 

 Úvodní souřadnice nás zavedou k první stage, která se nachází na souřadnicích      

N 49° 31.429 E 018° 22.766 a navede nás k informační tabuli „Smrk“ (obr. č. 13), která se 

nachází hned vedle mostku předchozí keše a zjistíme zde informace k tomu, abychom 

vyluštili souřadnice finálové keše.  

Rovnice pro výpočet finálové keše a odpovědi uvádím v tabulce č. 5. U této stage 

se zastavíme a zjistíme následující otázky: 

1. Kolik medvědů je na obrázku u bučacího potoka?     D=? 

2. Kolik !!!NPR!!! (národní přírodní rezervace) je zobrazeno na tabuli?  B=? 

 
Obr. č. 13: Informační tabule „Smrk“ (autor 2013). 
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4.3.2. Stage 2 – Začátek přírodní rezervace Bučací potok 

 Druhá stage se nachází na souřadnicích N 49° 31.029 E 018° 22.902. Vydáme se 

tedy vpravo směrem k parkovišti, které je vzdálené od informační tabule asi 60          

metrů, takže jde od tabule vidět. Budeme pokračovat po místní značce – zelené. Cesta je 

poměrně do kopce a je asfaltová. Tato multikeš určitě naláká milovníky výhledů, které 

cestou uvidíme (obr. č. 14).    

 Asi po 400 metrech od parkoviště nás čeká rozcestí, u kterého se na chvíli zdržíme. 

Určitě jej nepřehlédneme, jelikož přímo před námi bude reklamní tabule s nápisem 

„Rekreační středisko Skalka“. 

 Rekreační středisko Skalka (obr. č. 15) – se nachází v krásném horském prostředí 

pod Malým Smrkem asi 2 km od obce Ostravice na souřadnicích N49° 31.328 E18°23.996. 

Oblast nabízí turistiku, houbaření, rybaření, paraglidingové svahy, terény pro horskou 

cyklistiku nebo vyhlídkové lety v Rožnově. V blízkosti se nachází 2 lyžařské vleky s 400 

m dlouhou sjezdovkou, která je středně obtížná. Běžecké tratě začínají přímo u střediska. 

Provozní doba sjezdovky je od pondělí do neděle od 9:00 do 16:00. Následuje pauza, kdy 

se sjezdová trať upravuje rolbou a pak provozní doba prokračuje od 17:30 do 22:00 hod. 

Otevírací doba Horské chaty Skalka je od 9:00 do 22:00. Organizují se zde také kurzy 

lyžování a pro náročnější lyžaře autobusovou dopravu na delší a obtížnější sjezdovky        

v okolí se slevami na permanentky. Převýšení mezi Ostravicí a Skalkou je 200 metrů 

(Moskala 2013). 

 Na rozcestí se dáme vlevo, kde po pár metrech uvidíme malé jezírko (obr. č. 16).   

V létě je zde otevřené okénko s posezením, kde si můžeme zakoupit nějaké občerstvení     

a odpočinout si. Také máme možnost se v jezírku koupat, pokud nám to počasí dovolí.  

Obr. č. 14: Výhled na Ostravici (autor 2013). 
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Obr č. 15: Rekreační středisko Skalka (autor 2011). 

 
Obr. č. 16: Jezírko (autor 2011).  
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Po krátké přestávce u jezera pokračujeme dále po zelené. Odbočíme tedy od jezírka 

na rozcestí vlevo. Po několika set metrech budeme míjet závoru, která označuje zákaz 

vjezdu motorovým vozidlům. Za závorou se vydáme vpravo. Zde se nachází zajímavé 

břízy, které jsou nakloněny k zemi, protože mají poškozený růstový vrchol (obr. č. 17). 

 Bříza bělokorá – koruna stromu je oválného tvaru, větvičky břízy jsou tenké          

a bradavičnaté. Borka je bílá a má černé skvrny, bývá často rozpukaná. Tenká kůra se 

vodorovně odlupuje. Listy jsou kosočtverečné až trojúhelníkové a jejich délka je čtyři až 

sedm centimetrů, mají světle zelenou barvu. Doba květu je od března do května. Plodem 

jsou malé křídlaté nažky ve válcových jehnědách. Délka života břízy je cca 60 let. 

Typickými stanovišti břízy bělokoré jsou slunné a suché polohy (Šoltésová 2007). 

 Nadále pokračujeme již po štěrkové cestě, kde můžeme vidět například kapraď 

samec, měsíčnici vytrvalou a také se zde vyskytuje vzácný druh mechu – šikoušek zelený. 

 Kapraď samec (obr. č. 18) – je výtrusná rostlina, která patří mezi vyšší rostliny. 

Má tmavozelené listy tvořící růžici na podzemním oddenku, která je většinou zelená jen     

v létě. Je to velmi hojná a rozšířená rostlina, především na stinné lesní, dosti               

vlhké, živinami bohaté vápencové půdě (Strádalová 1996). Oddenek je hnědý až skoro 

rezavý. Je pokrytý malými chloupky. Listy kapradin jsou dlouhé 20 – 80 cm. Ojediněle se 

užívá ve formě koupelí při špatně se hojících onemocněních (Šoltésová 2007). 

 Měsíčnice vytrvalá (obr. č. 19) – vyskytuje se zejména v nižších polohách na 

stinných a mírně vlhkých stanovištích. Nejčastěji se objevuje na sutích a v roklích 

podhorských lesů. Je to poměrně statná bylina s plazivým oddenkem,je 30 – 140 cm 

vysoká, listy jsou na okraji nepravidelně zubaté. Květy jsou vonné a vykvétají od května 

do července. Plodem je šešulka, která má podlouhle eliptický tvar. V minulosti se šešulky 

se semeny používaly v léčitelství (Hoskovec 2007).  

 Šikoušek zelený (obr. č. 20) – je nenápadný mech, který je téměř neviditelný. 

Viditelný je pouze tehdy, když je ve fázi rozmnožování. Na podzim z této nepatrné rostliny 

vyrůstá asi centimetrový štět s podobně velkou tobolkou, která dozrává na konci jara 

(ČSOP Salamandr 2012).  

 Cestou můžeme slyšet datla černého, který je celý černý, jen temeno hlavy má 

červené. Objevuje se ve velkých smíšených a jehličnatých lesích se starými stromy. Živí  

se hlavně mravenci a jiným hmyzem. Hnízdí nejčastěji v dubech a také v borovicích 

(Strádalová 1996). Dále se vyskytuje jeřábek lesní, kos horský nebo strakapoud bělohřbetý. 
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Obr. č. 17: Bříza s poškozeným růstovým vrcholem (autor 2011). 

Obr. č. 18: Kapraď samec (autor 2011). 
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Obr. č. 19: Měsíčnice vytrvalá (autor 2011).  

Obr. č. 20: Šikoušek zelený (Klíč 2012).  
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 Asi po 500 metrech od závory už vidíme druhou stage, jímž je tabulka, která značí 

začátek přírodní rezervace. Z této tabulky a z okolí použijeme další informace do rovnice 

pro vyluštění finálové stage. 

Další otázky pro výpočet finálové keše ze stage 2: 

1. Kolik je pruhů na stromě vedle tabulek?      A=? 

2. Kolik ocasů má zvíře na nejvrchnější tabulce?      C=? 

3. Na nejspodnější tabulce je uveden jediný letopočet.    XXXX 

4. Na prostřední tabulce je uvedena nadmořská výška.   YYY 

4.3.3. Stage 3 – Vodopád 

 Třetí stage se nachází na souřadnicích N 49° 30.865 E 018° 22.830 a dovede nás na 

krásné místo, které je přímo pod kaskádami. Tady se na chvíli zastavíme, vypočteme 

rovnici finálových souřadnic a řekneme si podrobnější informace o krásných vodopádech. 

 Samotné vodopády (obr. č. 21) se nacházejí v rozmezí nadmořských výšek 780 až 

825 m. Jsou tvořeny dvěma velkými stupni (3,6 m a 6,4 m) a kaskádou z malých      

stupňů, které se střídají s vývařišti a peřejemi. Stupňovitost je podmíněna uspořádáním 

geologických vrstev podloží, ve kterém se střídají vrstvy odolného godulského pískovce    

s vrstvami snadněji zvětrávajících a erodujících břidlic. Průměrný spád toku je          

35,9%, avšak nad vodopády, kde se stékají dvě zdrojnice Bučacího potoka, dosahuje spád 

až 64,6%. Za klasický vodopád můžeme považovat pouze dva nejvyšší stupně čítající 

dohromady 10 m, celá kaskáda dosahuje převýšení 44,5 m (CHKO Beskydy 2013). 

 
Obr. č. 21: Samotné vodopády (autor 2010, 2011, 2013). 
A) vodopády  v dubnu 2013, B) vodopády v květnu 2011, C) vodopády v červenci  2010. 
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4.3.4.      Stage 4 – Finálová keš 

 Následně se můžeme vydat najít finálovou stage, která se nachází na    

souřadnicích, které jsme si vypočítali (viz. Tabulka č. 5). Keš je od přechozí stage vzdálená 

cca 500 metrů. Nachází se ve svahu, ze kterého uvidíme krásný výhled na Lysou horu  

(obr. č. 22). Keš se schovává se ve velikém pařezu (obr. č. 23). V následující tabulce (tab. 

č. 5) jsou vypsány otázky a odpovědi, které potřebujeme pro vyluštění rovnice finálové 

keše. 
 
 
Tabulka č. 4: Detailní informace keše – Bučací potok 3 – Bučací vodopád (autor 2013). 

Keš – Bučací potok 3 – Bučací vodopád 
úvodní souřadnice N 49° 31.429 E 018° 22.766  
finálové souřadnice N 49° 30.877 E 018° 22.450  
typ multi cache 
velikost malá 
obtížnost 2,5 
terén 3,5 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160  
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda finálka – kamenný převis 
děti ano 
kolo ano 
 

Tabulka č. 5: Otázky a odpovědi pro vyluštění finálových souřadnic (autor 2013). 

Otázka Odpověď 

Rovnice pro výpočet finálové 
keše 

N 49° (AB) . (XXXX – 1134) N 49° 30.873 

E 018° (CD) . (YYY - 152) E 018° 22.448 

Kolik medvědů je na obr. u Bučacího potoka? D = 2 
Kolik národních přírodních rezervací je zobrazeno na tabuli? B = 0 
Kolik je pruhů na stromě vedle tabulek? A = 3 
Kolik ocasů má zvíře na nejsvrchnější tabulce? C = 2 
Na nejspodnější tabulce je uveden jediný letopočet. XXXX = 2007 
Na prostřední tabulce je uvedena nadmořská výška. YYY = 600 
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Obr. č. 22: Výhled od finálové keše na Lysou horu (autor 2013). 

 
Obr č. 23: Úkryt keše v kamenném převisu (autor 2013). 
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4.4. Keš – Nad Holubčankou 

 Další keš je umístěná u rozcestí Nad Holubčankou, které je od přechozí keše 

vzdálené cca 600 m. Za prudkými svahy koryta potoka se vyskytují zbytky suťových lesů  

s javorem klenem, jeřábem ptačím a bukem lesním.  

 Javor klen – je strom s širokou korunou, borka je hladká a odlupující se. Listy jsou 

na líci tmavé a na rubu šedě zelené, deset až dvacet centimetrů dlouhé i široké a mají 

špičaté zářezy. Květy jsou žlutozelené. Plodem jsou dvě spojené kulovité žlutavé až 

červenalé křídlaté nažky. Javor klen se vyskytuje na vlhkých a živinami bohatých půdách 

(Strádalová 1996). 

 Jeřáb ptačí – je keř nebo strom, borku má hladkou, lesklou a opadá v černých 

šupinách. Listy jsou až dvacet centimetrů dlouhé. Plody zrají od srpna do září a jsou jimi 

světle červené kulovité malvičky, které mají většinou 3 semena (Strádalová 1996). 

 Buk lesní – má hustou korunu, hladkou a šedou borku. Listy jsou dvouřadé, na 

okrajích zvlněné a zprvu jsou světle zelené, později tmavozelené, na podzim žluté a pak 

červené až červenohnědé. Plodem jsou trojhranné, lesklé, hnědé nážky, které dozrávají      

v září až říjnu. Buk se vyskytuje ve vyšších polohách (Strádalová 1996). 

 Od rozcestí Nad Holubčankou (870 m n.m.) se můžeme vydat například směrem na 

Smrk, Bučací potok, k Ostravici, na Ježánky, na Pustevny a třeba i na Lysou horu.  

 Holubčanka je rozcestí několika lesních stezek. Po pěšině nad ní pokračuje červená 

značka zalesněným úbočím středně vzhůru, avšak již po pár krocích narazíme na ušlapaný 

chodníček vpravo do svahu. Ten slouží odvážnějším jedincům ke zrychlenému       

výstupu, neboť vede po prudkém exponovaném severním hřbetu Smrku přímo na jeho 

vrchol. Zvláště v zimě tu budeme vystaveni drsnějším povětrnostním podmínkám. 

Nedaleko od rozcestníku je krásný výhled severovýchodním směrem na vrchol Skalku 

(964 m n. m.) a pod ní se rozkládající Ostravici či severním směrem na vrchol Smrček (858 

m n. m.). (turistika 2013). 

 Samotná keš je uschovaná v blízkosti ukazatele ve svahu, ve kterém je velká díra 

(obr. č. 24). 
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Tabulka č. 6: Detailní informace keše – Nad Holubčankou (autor 2013). 

Keš – Nad Holubčankou 
souřadnice N 49° 31.003 E 018° 21.992  
typ tradiční 
velikost malá 
obtížnost 2 
terén 3 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160 
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda ve svahu – díra  
děti ano 
kolo ano 
 

 

Obr. č. 24: Keš – Bučací potok 4 – Nad Holubčankou (autor 2013). 
A) úkryt keše, B) samotná keš. 
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4.5. Keš – Beskydmountains Smrk 1276m 

 Od rozcestí Holubčanky se jde k další keši poměrně jednotvárným lesním úsekem. 

Půjdeme 4 km po značce červené směrem na Smrk. Po pár desítkách metrů uvidíme ceduli 

označující PR Smrk. Tuto rezervaci tvoří vysokohorský smrkový les a smíšené porosty ve 

vrcholové oblasti Smrku. Nachází se v nadmořské výšce 890 – 1276 m a má rozlohu 

337,68 ha. Byla vyhlášena roku 1996. Severní svahy jsou pokryty balvanitou sutí, místy 

charakteru kamenného moře, jižní hlinitějším pláštěm zvětralin. (CHKO Beskydy 2011). 

 Před námi se objevuje po 700 metrech od Hlubočanky první serpentina, která se 

nachází poblíž vyhloubeného koryta dříve zmiňovaného bezejmenného přítoku Bučacího 

potoka a je z něj částečný výhled na zalesněný severní svah a také na sousední Lysou horu. 

Hranice PR Smrk odtud pokračuje korytem potoka vzhůru na tzv. barabskou stezku. Nad 

serpentinou nás zavede pěšina opět do lesa a po necelých 400 metrech přicházíme do další 

zatáčky. Serpentina je doširoka vyšlapaná a přes nízké smrky můžeme shlédnout poprvé 

řádně do okolí. Napravo vidíme masiv Lysé hory (1323 m), nejvyššího vrcholu       

Beskyd, v údolí se podél řeky Ostravice rozkládá obec Ostravice, která následně přechází 

do většího Frýdlantu n. O. a o pár kilometrů dále do okresního města Frýdek – Místek.  

 Za další serpentinou, cca po 1 kilometru od předešlé začíná být prostředí konečně 

zajímavější. Mezerami mezi korunami smrků prosvítá centrum Ostravice a úbočí Lysé 

hory, ale pak vyjdeme z lesa do míst, kde rostou listnaté stromy a výhled se rozšiřuje. Co 

nás určitě upoutá, je pohled dolů z ostrého svahu. Jsme v místech na horním konci koryta 

již dříve zmiňovaného bezejmenného potoka. Krátce nato vyjdeme na vysoko položené 

široké cestě, které se říká barabská stezka (obr. č. 25). Stezka vede na okolo celé hory. Je 

zčásti asfaltová, většinou však štěrková. 

Podél barabské stezky rostou vrby jívy, což jsou otužilé stromy obsazující               

i živinami chudá ale ne moc zastíněná stanoviště, např. okraje lesních cest. Listy má 

střídavé a široce elipsovité, v mládí běloplsnaté, později tmavozelené a na rubu šedozelené 

(Strádalová 1996). Pod jejich větvemi se však projdeme jen pár desítek metrů. Napravo 

totiž míjíme další ceduli PR Smrk a dál úzký chodníček stoupá už jen mírným až středním 

tempem. Na konci jednoho většího otevřeného úseku narazíme na prameniště. Voda teče 

přes pěšinu, avšak jeden z pramenů je upraven tak, že je možné se z něj napít (obr. č. 26). 

Tento pramen se nachází v nadmořské výšce 1126m (Chýlek 2008). 
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Obr. č. 25: Barabská stezka (autor (2010). 

 

Obr. č. 26: Prameniště s dřevěnou budkou (autor 2010). 
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 Když přejdeme krátký zalesněný oblouk hory, vstoupíme do vyhloubeného koryta 

Bučacího potoka. Jeho tok je úzký a snadno ho tak překročíme. Za korytem potoka se 

dostaneme znovu do lesa, ale to už nám zbývá jen cca 150 metrů do horského sedla Smrku. 

Z Ostravice jsme již ušli sedm kilometrů, k vrcholu nám zbývá poslední 1 km.  

 Od sedla půjdeme do kopce a za pár desítek metrů míjíme zelenou cedulku              

s textem: „1. zóna CHKO Beskydy“. Cca za 150 metrů se k turistické značce připojuje také 

hranice PR Smrk. Při cestě výš a výš k vrcholu se střídají kolem cesty shluky normálního 

lesa s mohutnými osamocenými smrky. Kousek před cílem potkáme dva zvláštní 

památníky. Hned vlevo u pěšiny stojí památník Johna Lennona. Pár kroků dál napravo od 

pěšiny uvidíme památník Jana Palacha.                                                              

 John Lennon (1940 – 1980) – byl britský zpěvák a hudební skladatel a také člen 

hudební skupiny The Beatles. Prosadil se i jako malíř, spisovatel, herec a politický 

aktivista. Lennonovy písně jsou často zařazovány mezi nejlepší písně hudební historie 

(wikipedia 2013). 

 Jan Palach (1948 – 1969) – byl student historie a politické ekonomie na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na protest proti potlačování svobod a pasivnímu 

přístupu veřejnosti, sám sebe 16. ledna 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí      

v Praze. Na následky rozsáhlých popálenin po třech dnech zemřel na Klinice popálenin      

v Praze (Blažek 2013). 

 Převažujícími porosty v oblasti Smrku jsou třtinové smrčiny, dominantním druhem 

bylinného patra je třtina chloupkatá – je to statná výběžkatá tráva. Stébla jsou 0,6 – 1,2 m 

vysoká. Listy bývají 4 – 10 mm široké, trávozelené, lysé, jazýček je 3 – 5 mm          

dlouhý, kolénka bývají často chlupatá. Roste ve smíšených smrkových bučinách a dobře 

snáší světlo i polostín (Grulich 2011). 

 Nejcennějšími složkami přírodní rezervace jsou zbytky přirozených porostů starých 

200 – 230 let blízké původním beskydským lesům jak druhovým složením, tak výškově     

i tloušťkově rozrůzněnou porostní výstavbou. Pro přirozenou obnovu vysokohorského lesa 

jsou nezbytné stojící souše, vývraty a zlomy. Severní úbočí Smrku pod hranicí rezervace    

v 80. letech bylo odlesněno po odumření velké části porostů oslabených imisemi                

a teplotním zvratem na sklonku roku 1978. V přirozených částech porostů se zachoval 

horský ekotyp původního beskydského Smrku, který je vzácný a vyniká velikostí a úzkou 

štíhlou korunou (Weissmannová et al. 2004). 
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 Z vrcholu Smrku je neomezený rozhled. Na východě je Lysá hora (obr. č. 28) a za 

ní Malá Fatra, na jihu nekonečné beskydské lesy Zadních hor a Javorníků, na západě 

Kněhyně a Radhošťské Beskydy. Na Ondřejník a do údolí Ostravice se díváme jako           

z letadla, neboť severní strana Smrku spadá příkře dolů (Baláš et al. 1987). Z vrcholu 

můžeme krásně vidět také přehradu Šance (obr. č. 29). Samotná keš se nachází u malého 

stromu pod kamenem (obr. č. 27). 

 Přehrada Šance – byla vybudována v letech 1964 – 1969, je to údolní přehradní 

nádrž na horním toku řeky Ostravice. Hlavním účelem přehrady, která je situovaná pod 

řídce zalidněnou oblastí uprostřed Beskyd, je shromažďování zásob pro výrobu pitné vody 

v úpravně Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí. Nádrž podléhá hygienické ochraně           

a koupání i jiné rekreační aktivity jsou v ní proto zakázány. Důležitým vedlejším využitím 

přehrady je regulace průtoku a ochrana před povodněmi (wikipedia 2013). 

Tabulka č. 7: Detailní informace keše – Beskydmountains Smrk 1276m (autor 2013). 
Keš - Beskydmountains Smrk 1276m 

souřadnice N 49° 30.506 E 018° 22.212  
typ tradiční 
velikost střední 
obtížnost 2 
terén 3 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160 
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda pod kamenem u malého stromu  
děti ano 
kolo ano 

  

Obr. č. 27: Keš - Beskydmountains Smrk 1276m (autor 2011, autor 2013). 
A) úkryt keše, B) samotná keš. 
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Obr. č. 28: Pohled ze Smrku na Lysou horu (autor 2010). 

Obr. č. 29: Pohled ze Smrku na přehradu Šance (autor 2010). 
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4.6. Keš – Bučací potok 5 – Přírodní rezervace 

 Po zdolaném vrcholu Smrk se vrátíme stejnou cestou zpět na rozcestí Nad 

Holubčankou, kde se vydáme po červené značce do Ostravice. Před námi jsou poslední 

čtyři kilometry a cesta už bude pouze z kopce, takže to půjde snadněji. Od rozcestí je 

následující keš vzdálená cca 1200 metrů.  

 V blízkosti potoka je významný výskyt chrostíků a střevlíků (obr. č. 30). 

 Střevlík zrnitý – je zelenavě bronzově zbarvený brouk, který má charakteristické 

krovky s plastickou řetězovou strukturou povrchu. Má silně běhací nohy. Žije v různých 

prostředích, avšak přednost dává hodně vlhkým místům v lesích v jiných lokalitách            

s křovinatým nebo stromovým porostem. Na rozdíl od většiny běhavých brouků se             

u tohoto brouka vyskytuje samec schopný létat. Loví různé malé živočichy a šplhá přitom     

i na keře. Je aktivní především v noci. Ve dne se schovává pod listím nebo pod kameny. 

Jako většina běhavých brouků přezimují v trouchnivějících pařezech nebo pod mechem. 

Vajíčka kladou do země a larvální vývoj probíhá v létě, pak následuje dvou až tří týdenní 

přestávka na kuklení. Celkový vývoj trvá zhruba 80 dní (Strádalová 1996). 

 Chrostíci – žijí v blízkosti čistých vod a mohou sloužit jako indikátory její čistoty. 

Vajíčka kladou do vody nebo k její blízkosti. Mají šedé až šedohnědé zbarvení a jejich tělo 

je štíhlé. Mají malou hlavu, na které se nachází vypouklé oči a velká tykadla. Dlouhé štíhlé 

nohy jim pomáhají k rychlému běhání. Na křídlech se objevují chloupky, které připomínají 

šupinky. Zadeček je protáhlý, válcovitý a zakončený zahrocením (wikipedia 2013). 

 Keš je umístěná blízko stromu, který je označený dvěma červenými pruhy. Vedle 

něj je veliký kámen, pod kterým se tato keš nachází (obr. č. 31). 

  

Obr. č. 30: Živočichové žijící na březích potoků. 
A) střevlík zrnitý (Dvořák 2013), B) chrostík.(Koudelka 2009). 
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Tabulka č. 8: Detailní informace keše –  Bučací potok 5 – Přírodní rezervace (autor 2013). 

Keš – Bučací potok 5 – Přírodní rezervace 
souřadnice N 49° 31.099 E 018° 22.637  
typ tradiční 
velikost malá 
obtížnost 2,5 
terén 2,5 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160 
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda pod velkým kamenem 
děti ano 
kolo ano 
 

 

Obr. č. 31: Úkryt keše (autor 2013). 
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4.7. Keš – Vodníkovy dušičky  

 Pokračujeme-li dále směrem k Ostravici, čeká nás keš poslední. Cestou můžeme 

vidět jedlové a kamenité klenové bučiny. 

 Jedlové bučiny – kamenitá kyselá jedlová bučina se objevuje ve vrchovinách na 

svazích, na vrcholech a hřebenech na kyselém podloží, převážně v nadmořských výškách 

500 až 700 metrů. Půda je převážně hlínopísčitá, čerstvě vlhká, propustná a na povrchu 

kamenitá až balvanitá (mezistromy 2007). 

 Klenové bučiny – jsou taktéž rozšířeny ve vrchovinách na svazích a hřbetech 

povrchně kamenitých až balvanitých. Objevují se v nadmořských výškách 500 až 800 

metrů. Geologické podloží tvoří různé horniny, převažují horniny minerálně bohatší. Půda 

je většinou hlínitopísčitá až písčitohlinitá, kyprá a stále čerstvě vlhká. Převládá buk a jedle 

s hojně přimíšeným klenem, jilmem a s vtroušeným jasanem (mezistromy 2007). 

 Následující a zároveň poslední keš se nachází cca 250 metrů od předchozí keše       

v kořenech vzrostlého stromu (obr. č. 32, obr. č. 33).  

Po nalezení keše budeme pokračovat lesem stále směrem k Ostravici. Po pár 

metrech nás čeká malá překážka a tou je Bučací potok, který je většinou třeba přebrodit 

nebo přeskákat po kamenech, jelikož bývá v těchto místech široký asi dva až tři metry. Asi 

po 500 metrech se dostáváme zpět k mostku, kde je informační tabule „Smrk“ a vydáme se 

stejnou cestou zpátky k vlakovému nádraží Ostravice. Budeme míjet již zmíněnou 

Hospůdku Saunu, kde si uděláme pauzu předtím, než nám pojede vlak. 

Tabulka č. 9: Detailní informace keše – Vodníkovy dušičky (autor 2013). 

Keš – Vodníkovy dušičky  
souřadnice N 49° 31.223 E 018° 22.610  
typ tradiční 
velikost střední 
obtížnost 2 
terén 3 
parkoviště N 49° 31.490 E 018° 23.160 
občerstvení Hospůdka Sauna 
nápověda ve srázu v kořenech vzrostlého stromu 
děti ano 
kolo ne 
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Obr. č. 32: Úkryt keše (autor 2013). 

 

Obr. č. 33: Samotná keš (autor 2013).   
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5. ZÁVĚR 

 Délka celé trasy je cca 16 kilometrů a zabere nám cca 7 hodin chůze. Trasa je 

vhodná i pro děti, kdy se výlet pojme jako celodenní. V odhadovaném čase jsem započítala 

také délku hledání keší a přestávky. Přestávky jsou dvě: první je u rozcestí Skalka během 

hledání multi-keše a druhá v Hospůdce Sauna. Časový harmonogram navrhované trasy 

jsem zapsala do tabulky (tab. č. 10). 

 
Tabulka č. 10: Časový harmonogram (autor 2013). 

Časový harmonogram 
Čas 

příchodu Místo  Čas 
odchodu 

Doba hledání 
(minuty) 

 10:00  Nádraží Ostravice 10:00 - 
10:15 Keš – Bučací potok 1 – Ostravice 10:20 5 
10:45 Keš – Bučací potok 2 – Smrk  10:50 5 
11:45 Keš – Bučací potok 3 – Bučací vodopád 12:00 15 
12:15 Keš – Bučací potok 4 – Nad Holubčankou 12:20 5 
13:30 Keš – Beskydmountains Smrk 1276m 13:40 10 
14:40 Keš – Bučací potok 5 – Přírodní rezervace 14:45 5 
14:55 Keš – Vodníkovy dušičky  15:00 5 
15:40 Hospůdka Sauna 16:35 55 
16:45 Nádraží Ostravice 16:52 - 

 

 Všechny keše jsou přístupné i v zimním období, ale výstup nahoru je při sněhovém 

pokrytí těžší. Doporučuji trekingovou sportovní obuv a sportovní oblečení. 

 Navrhovaná trasa začíná u vlakového nádraží Ostravice, kde i končí.  

 V první části mé bakalářské práce jsem se zabývala přírodními poměry v zájmové 

oblasti, popsala jsem lokalizaci, geologické, geomorfologické, hydrologické                       

a klimatologické poměry, faunu a flóru. Následně jsem se zabývala geocachingem   

obecně, kde jsem uvedla informace o keších, jaké existují typy, velikosti, obtížnost a terén. 

Dále jsem popisovala výměnu trasovatelných předmětů, metodiku založení keše a základní 

charakteristiku přístrojů GPS, jelikož geocaching tyto přístroje využívá.  
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 Hlavní částí práce je návrh turistické trasy, kde uvádím detailní informace 

jednotlivých keší a také informace o jejich okolí. Také jsem trasu zpracovala z hlediska 

časové náročnosti a doporučila jsem vhodnou obuv a oblečení. 

 Hlavním cílem práce bylo navrhnout turistickou trasu, která je zábavná a vhodná 

jak pro děti, tak i pro dospělé. Tabulka č. 11 udává stav nálezů všech keší k datu 30. 4. 

2013 a za pouhých 5 dní je stav nálezů mnou nově založených keší poměrně vysoký, což 

ukazuje zvýšení cestovního ruchu v Ostravici a splňuje cíl práce.  

 S geocachingem mě seznámila kamarádka Radka Salajková a od té doby se ve 

volném čase této hře věnuji. 

 Tuto celosvětovou hru bych doporučila všem, kteří rádi chodí kamkoliv na     

výlety, protože s touto hrou jsou výlety velmi příjemným zpestřením. Je to také vhodný 

způsob jak vylákat děti ven, neboť hledání pokladů je pro ně zajímavé a zábavné a také se 

díky luštění různých rébusů mohou leccos přiučit. 

 
Tabulka č. 11: Stav nalezených keší ke dni 30. 4. 2013 (autor 2013). 

Keš Typ keše Zakladatel Datum 
zveřejnění 

Nalezená 

Bučací potok 1 – Ostravice tradiční autor 26.4.2013 20 
Bučací potok 2 – Smrk  tradiční autor 26.4.2013 16 
Bučací potok 3 – Bučací vodopád multi-keš autor 26.4.2013 9 
Beskydmountains Smrk 1276 m tradiční chmelda 2.10.2005 638  
Bučací potok 4 – Nad Holubčankou  tradiční autor 26.4.2013 15 
Bučací potok 5 – Přírodní rezervace tradiční autor 26.4.2013 11 
Vodníkovy dušičky tradiční msgc.cz 22.3.2012 212 
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