TURISTICKÝ PRŮVODCE PRO GPS
návod k použití
CO JE TO?
Tento originální, jednoduše ovladatelný turistický průvodce Vám umožní přenést
informace nekomerčního průvodcovského charakteru z portálu Krásy Beskyd do
Vaší osobní GPS navigace, abyste je měli při svých cestách neustále k dispozici i
bez připojení na internet.
Služba má za cíl vybavit turistu informacemi, které při své túře nemá možnost
získat vůbec, anebo ne v plném rozsahu. Je určena zvláště těm, kteří se vydávají
do Beskyd poprvé nebo nejsou se zajímavostmi po trase zatím seznámeni.
Průvodce obsahuje místopisná i historická infa o zajímavostech ve zvolené oblasti.
JAK PRŮVODCE ZÍSKÁM?
Průvodce je poskytován v zaZIPovaném souboru o velikosti cca 10 – 20 kB, který
obsahuje jeden soubor ve formátu .gpx. GPX je běžně užívaným formátem např. u
dat souvisejících s geocachingem.
Stažený soubor rozbalte a funguje-li Vaše GPS na způsob flash disku, vložte GPX
soubor do složky určené pro trasové body (např. v Garminu Dakota10 to je složka
F:\Garmin\GPX). Pokud se však Vaše GPS jako jiný disk v PC nehlásí, použijte
specializovaný software, kupříkladu EasyGPS (anglicky) – ke stažení ZDE.
Obdobným způsobem lze GPX soubor z Vaší GPS navigace opět smazat.
JAK SE TO OVLÁDÁ?
Po zapnutí své GPS navigace uvidíte ve vybrané oblasti množství červených bodů,
jež nejsou součástí mapového podkladu od výrobce. Mělo by se jednat o červené
kostky a červené praporky. Každý GPX soubor jich obsahuje několik (mnoho).
Ikona ve tvaru červené kostky označuje tzv. trasový bod, na jehož souřadnicích se
nachází nějaká zajímavost (např. skála, mohyla, kaple atp.). Nachází-li se některá
zajímavost mimo bezprostřední blízkost turistické trasy, je na ni upozorněno tzv.
waypointem (WP) v podobě červeného praporku. Waypoint je bod, který označuje
odbočku k trasovému bodu (v terénu např. vyšlapanou pěšinu).
Oba typy ikon je možné rozkliknout a získat tak požadované turistické informace.
Nejdřív kliknete na ikonu, načež se zobrazí název trasového bodu a kliknutím na
něj se otevře související text. Text u trasových bodů bývá obsáhlý a novější typy
navigací jím automaticky umožňují listovat.
Máte-li současně staženo více GPX souborů z Krás Beskyd, mohou se některé
trasové body dublovat a překrývat. Je to dáno tím, že jeden trasový bod může být
obsažen ve více dílčích průvodcích pro sousedící lokality.

JAK TO TEDY VENKU FUNGUJE?
Zapněte GPS navigaci a vydejte se na Vámi zvolenou túru. Průběžně display své
GPS navigace kontrolujte. V okamžiku, kdy se budete blížit k nějaké zajímavosti,
objeví se na display červený bod (kostka či praporek). Na ten kliknete a otevře se
Vám průvodcovský text, který si můžete u dané zajímavosti hned přečíst.
DOPORUČENÍ
Budete-li se pohybovat v širším prostoru než jen po trase, u níž jste si na Krásách
Beskyd GPX soubor stáhli, doporučuji stáhnout si průvodce i pro okolní lokality.
GPX soubory mají v názvu lokalitu, k níž se vztahují, ať už číslo konkrétní trasy,
jméno hory nebo obce.
Všechny již vytvořené GPX soubory jsou společně ke stažení na této adrese:
http://www.krasybeskyd.wz.cz/gps/KB_Beskydy.zip
Obsah ZIPu je vždy při vytvoření nového GPX souboru doplněn.
JE GPX SOUBOR BEZPEČNÝ?
Ano. Průvodce, jenž je Vám dáván k dispozici, je od prvního do posledního bodu
vytvořen mnou osobně v originálním licencovaném programu společnosti Garmin
a i já sama jej ve své vlastní GPS mám, abych jej mohla průběžně vylepšovat a
samozřejmě taky propagovat.
Tento turistický průvodce pro GPS byl vytvořen v dobré víře, že Vaše cestování po
Beskydech zpříjemní. Jde o absolutně nový originální produkt, který žádný jiný
poskytovatel turistických informací nenabízí. (!)
ZPĚTNÁ VAZBA
Chcete-li mi pomoci GPS průvodce vylepšit, pošlete mi na presi@email.cz zpětnou
vazbu jak k funkčnosti, tak k obsahu. GPX nelze stáhnout? Ikony vypadají jinak?
Trasový bod je špatně umístěn? Nějaká zajímavost mi tam chybí? Trasových bodů
je až příliš? Nepodařilo se Vám trasový bod podle mého popisu najít? Text je příliš
dlouhý? Text obsahuje chybnou informaci? Anebo jste maximálně spokojeni? :o)
Prosím, informujte mě.

Presi
tvůrkyně Krás Beskyd

