
POCHOD KOLEM VÁCLAVOVIC, 33. ROČNÍK, 1. 5. 2019 

Cyklotrasy v Mapách.cz – GPS navigace v telefonu. 
 

Pokud máte k dispozici GPS navigaci v telefonu, je možné využít odkazy cyklotras pro snazší orientaci na trasách. Pro 
využití tohoto způsobu je potřeba připojení k internetu pro načtení odkazu – možno využít načtení pomocí skeneru 
QR kódů, případně zadat odkaz zvolené trasy do vyhledávače.  V případě, že máte v telefonu stažené mapy.cz off-
line, po spuštění navigace již nepotřebujete připojení k internetu. Pro navádění na trase plně postačuje hlasová 
navigace. 

Cyklotrasa 15km - Časová náročnost cca 1,5hodiny      (16,5km) 
https://mapy.cz/s/3qADT 

Trasa vede z Václavovic, přes Šenov Volenství, Horní Datyně, Rakovec, Řepiště (kontrola u mlýnku) a 
Sedliště zpět do Václavovic. Trasa vede z velké části po značených cyklotrasách, případně méně 
frekventovaných ulicích a silnicích.                                                         Trasa je nenáročná, mírně kopcovitá. 
 

Cyklotrasa 30km - Časová náročnost cca 2,5 hodiny       (32km) 
https://mapy.cz/s/3qDq7  

Trasa vede z Václavovic, přes Šenov Volenství, Bartovice, Radvanice, Hranečník, Slezskoostravský hrad, 
Vratimov, Horní Datyně zpět do Václavovic. Trasa vede částečně po značených cyklotrasách, případně 
méně frekventovaných silnicích.                                                      Trasa je nenáročná, mírně kopcovitá.  
    

 

Cyklotrasa 50km - Časová náročnost cca 4 hodiny          (51km) 
https://mapy.cz/s/3qOWJ 

Trasa vede z Václavovic, přes Šenov Škrbeň, Havířov centrum, Havířov Podlesí, Albrechtice, Chotěbuz, 
Koňákov,Hradiště, Soběšovice, Žermanice, Horní Bludovice, Kaňovice zpět do Václavovic. Trasa vede 
většinou po značených cyklotrasách, případně méně frekventovaných silnicích, místy  po lesních cestách.                                                                               

                                                                                                                                                         Trasa je náročná, kopcovitá.   

Cyklotrasa 70km - Časová náročnost cca 5 hodin          (70km) 
https://mapy.cz/s/3qrlB 

Trasa vede z Václavovic, přes Šenov Škrbeň, Havířov centrum, Havířov Podlesí, Albrechtice, Chotěbuz, 
Koňákov, Střítěž, Komorní Lhotku, Vyšní Lhoty, Nošovice, Dobrou, Bruzovice, Kaňovice zpět do Václavovic. 
Trasa vede většinou po značených cyklotrasách, případně méně frekventovaných silnicích, místy  po   

                    lesních cestách.                                                                                                       Trasa je náročná, kopcovitá.   
 

Pěší 17km - Trasa značená oranžovými fáborky (16.2km)    
https://mapy.cz/s/3oZlx        

Trasa vede z Václavovic přes Horní Datyně, kolem větrného mlýnku v Horních Datyních, Datyňský les, 
Vratimov, k jezu na Ostravici ve Vratimově, Rakovec  zpět do Václavovic 

 
 

Pěší 5km - Trasa značená modrými fáborky     (5km)   
 https://mapy.cz/s/3qDU5 

Trasa vede z Václavovic k větrnému mlýnku v Horních Datyních a  zpět do Václavovic 
 
 
 

Běh 10km - Trasa značená červenými fáborky    (10,5km)    
https://mapy.cz/s/3qFOh 

 Trasa vede z Václavovic k větrnému mlýnku v Horních Datyních, do lesa Důlňák – 3km cross country – a 
zpět přes Horní Datyně do Václavovic                                                                                                                                                                                                             

 

 

 


