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Spíše za evoluci než módní vlnu můžeme považovat postupné pro-
sazování dotykových displejů na poli outdoorových navigací. U au-
tonavigací se s obrovskými dotykovými displeji setkáváme od jejich 
prapočátku, vzhledem k rozměrům nebyl problém umístit na ně vel-

ké ovládací prvky pro snadné zadávání vstupních informací. Techno-
logicky jsou již dnešní dotykové displeje na výborné úrovni, takže 
snesou i „venkovní“ zatížení. Navigace na kolo však mají daleko 
skromnější možnosti co do plochy displeje. O přidané užitné hodno-
tě dotykového displeje tak rozhoduje až optimalizování ovládacích 
prvků pro jeho rozměry. 

Zástupci v tomto testu jsou řezem napříč stávající nabídkou. Liší 
se pořizovací cenou, způsobem ovládání či zamýšleným využitím. 
Cena dotykového přístroje Garmin Edge 800 je 11 990 Kč, což ho 
jednoznačně katapultuje do kategorie top zařízení zaměřených 

na sportovní cyklisty. Holux FunTrek 130 Pro (rovněž 
s dotykovým ovládáním) cenou 5990 Kč klade důraz 
na cenovou dostupnost a cílí na uživatele preferující 
kvalitní mapové zázemí. Xplova G3 se drží konzer-
vativního způsobu ovládání pomocí hardwarových 
tlačítek a nejen cenou 5990 Kč se snaží zaujmout 
jako schopnější náhrada klasického cyklocomputeru. 

Posledního zástupce tvoří de facto jakýkoliv smart-
phone, kterých jsou dnes na trhu stovky a řada lidí 
už je vlastní. Se stále častějším osazováním smart-
phonů GPS moduly se tak nabízí jejich využití i pro 
jiné účely, než ke kterým byly původně stvořeny. My 
jsme pro otestování možností sáhli po novince HTC 
Incredible S.

Při vyslovení Písmen GPs se nám jasně 
vybaví malé šikovné krabičky, které nás 
naviGují tam, kam jim Poručíme. Dnešní 
Přístroje, zejména ty určené na kolo, už 
ale nabízejí mnohem více než jen maPy 
a naviGování. v jeDnom zařízení se snoubí 
tyto funkce s funkcemi tachometru, 
sPorttesteru, Deníku a Dalších nástrojů. 
násleDující článek Dělí GPs Do čtyř 
záklaDních tyPových kateGorií a ukazuje 
jejich výhoDy i nevýhoDy. 

GPs LEVNÁ, 
DRAHÁ,
ČI SNAD 
MULTIFUNKČNÍ? 

Dokonalá aplikace pro 
všechny uživatele GPs 
On-line aplikace Garmin Connect sice nese jméno 
svého stvořitele, ten ji však neuzavírá pouze pro 
uživatele 'svých' navigací, ale volně ji může použít 
každý uživatel GPS.
Aplikace je přístupná přes prohlížeč webových strá-
nek – zdarma. Vyžaduje jen zřízení uživatelského 
účtu, pod kterým jsou data ukládána. Webová ap-
likace potřebuje komunikovat přes prohlížeč se za-
řízením, proto vyžaduje nainstalování tzv. pluginu 
(zásuvného modulu). Po připojení navigace přes 
standardní mini-USB konektor je nahrání nových 
aktivit z přístroje do webového účtu otázkou jed-
noho kliknutí myší. Na kartě každého záznamu trasy 
jsou k dispozici veškerá naměřená data v přehledné 
textové podobě doplněná grafy jednotlivých měře-
ných veličin, a to ať už v závislosti na čase, či vzdá-
lenosti. V případě zapnuté GPS samozřejmě nemůže 
chybět vyobrazení projeté stopy na mapě. 
Zajímavý pohled na získaná data nabízí integrovaný 
Přehrávač. Po spuštění automaticky projíždí zazna-
menanou trasu na mapě a na grafech prezentuje ak-
tuální údaje o rychlosti, kadenci, tepu atd. v daném 
místě. Aktivity je možné kategorizovat podle druhu 
(horská, turistická či silniční cyklistika, běh, plavá-
ní...). To s výhodou využijete při plnění cílů, které 
si snadno v aplikaci navolíte. Víte třeba, že v ná-
sledujícím týdnu chcete alespoň dvě hodiny běhat, 
osm hodin najíždět objemy na silničním kole a také 
si dát 80 km v terénu. Jakmile cíle navolíte, Garmin 
Connect je porovnává s absolvovanými aktivitami 
a podává vám přehlednou zprávu o jejich plnění. 
Dalším pohledem na aktivity je klasický kalendář 
s rozpisem aktivit v jednotlivých dnech a týdenních 
souhrnech. 
Po vzoru sociálních sítí Garmin Connect umožňuje 
u každé zaznamenané trasy zvolit, bude-li sdílená. 
Rozhodnete-li se trasu sdílet na serveru Garmin 

Connect, budou ji moci dohledat registrovaní i ne-
registrovaní uživatelé. Sdílené trasy snadno na-
hrajete do svého Garmina. Ten je trochu nelogicky 
uloží v přístroji pod volbou Běhy. Po aktivaci ně-
které z takto uložených tras Garmin nabídne nave-
dení na začátek trasy, pakliže se právě nacházíte 
mimo něj. Po jeho dosažení vás provede po ulo-
ženém okruhu. Budete-li mít potřebu se porovnat 
s majitelem původního záznamu, využijete funkci 
Virtuálního partnera podávající srovnání v reálném 
čase.
Již pouze uživatelům zařízení Garmin je určena dal-
ší off-line aplikace  Garmin Training Center využí-
vající nainstalovaných mapových podkladů v počí-
tači. Této aplikaci jsme se věnovali ve Velu 4/2010 
v rámci testu Garmin Edge 500. Poslední, rovněž 
off-line aplikace MapSource slouží pro správu a na-
hrávání map do zařízení a umožňuje s mapami pra-
covat v prostředí počítače.

využití Garmin edge  
800 (bundle)

holux funtrek 
130 Pro

Xplova G3 smartphone 
(htc incredible s)

cyklocomputer a sporttester 10 9 9 3

pomocník vedení  
tréninkového deníku

10 0 8 5

trasování 5 10 3 10

náhrada za klasické tištěné 
mapové podklady

5 7 3 10

autonavigace, pěší turistika 4 7 2 10

konstrukční odolnost 10 8 8 2

připevnění na kolo 10 6 8 1

typologický test navigací

hoDnocení testovaných Přístrojů
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1. ročník nonstop 
ultramaratonu  
s délkou 1000 mil

Závod je otevřen pro bikery, běžce, chodce, 
koloběžkáře a všechny ty, kdo jsou  
ochotni se pohybovat na trase vlastní silou.
Motto: „Dílčí osobní vítězství, dosažení svého vlastního 
cíle, sebepřekonání, nabytí sebedůvěry, pocit pokory, 
úcta k soupeři i přírodě, poznání i sebepoznání, strach 
i euforie, radost i bolest……

a hlavně velké 
dobrodružství, 
to by měl být hlavní motor pro každého  
účastníka závodu!“

www.1000miles.cz

start: 3. 7. 2011, Nová Sedlica  
na východě Slovenska
cíl: Skalná u Chebu (1000 mil) 
variantou bude i kratší verze závodu 500 mil  
bez časového limitu

barevn· varianta PANTONE:
modr· PANTONE 293 / Ëerven· PANTONE 186

ËernobÌl· varianta:

zjednoduöen· varianta (bez textu):

Generální partner Hlavní parner

    Nail  Trail 29er
  Velmi lehký 3 x zeslabovaný hliníkový hydrofor-
movaný rám, slitiny 6061. Skvělě fungující vzdu-
chová vidlice Fox 32 F29 RL 100mm se 
zamykáním a nastavením odskoku. Kvalitní a 
lehké hydraulické kotoučové brzdy Avid Elixer 
R, v předu 180mm a vzadu 160mm kotouč. Trvan-
livé komponenty Shimano XT/SLX, 3x10 
převodů. Ultra rychlé pláště Continental Race 
King. Lehounká a tuhá kola SUNRingle Black Flag 
Expert, se systémem Stan's NoTubes - včetně bez-
dušové pásky a roztoku proti propíchnutí!  
Cena: 39.990,-

w w w . m a r i n b i k e s . c z

... 25 LET INSPIRACE
PRO MAXIMÁLNÍ JÍZDU ...

DOSTUPNÝ MODEL S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

holux funtrek 130 Pro
rozměry 58x105x23 mm > velikost displeje 3" > hmotnost 
124 g > výdrž na jedno nabití 6–8,5 hodin > cena 5990 Kč

Do zařízení vyvedeného v retro stylu s oblými tvary je do plastu zasazen 
3" dotykový displej. Ten není v jedné rovině s okraji těla, což na straně 
jedné znesnadňuje ovládání po okrajích displeje, kde vznikla dvoumili-
metrová hranka, na straně druhé do jisté míry chrání displej při pádu. 
Kromě odolnosti vůči pádu plní přístroj normu IPX na úrovni 6 v odol-
nosti proti tekutinám. Přístroj se tak musí vypořádat s proudem vody 
100 litrů/minutu po dobu tří minut. Bez problému tak ustojí i silnější 
jarní přeháňku či letní bouřku.
Rezistivní matný displej lze ovládat prsty nebo malým stylusem („pe-
rem“) zasunutým na pravém boku. Každá strana přístroje pak obsahuje 
zbývající dva ovládací prvky přístroje. Vpravo je to tlačítko pro zapnu-
tí přístroje/podsvícení displeje (deset úrovní plus vypnutí), vlevo pak 
pro přepínání mezi třemi módy přístroje – úvodní nabídka nejpouží-
vanějších funkcí, cyklocomputer se sporttesterem, navigační aplikace. 
Za výhodu lze považovat přístup k lithium-iontové baterii pod zadním 
krytem. Tu lze v současné době pořídit za cenu kolem od 200 do 500 Kč 
a mít tak pro delší výlety mimo civilizaci více zdrojů energie. Pod bate-
rií je umístěn slot pro paměťovou microSD kartu, na které jsou dodány 
předinstalované mapové podklady. Na čele přístroje pod displejem je 
umístěna oranžová dioda, ta pomáhá při spuštěném navigování. Přístup 
k mini-USB konektoru ve spodní části přístroje je dobře utěsněn gu-
movou krytkou. Výdrž baterií se v závislosti především na podsvícení 
pohybuje v terénu od 6 po 8,5 hodiny. 
Připevnění navigace na kolo je v první fázi (instalace držáku) složi-
té, v praxi ale funguje bez chyby (jen škoda, že držák nejde připevnit 
na představec, nelze jej natáčet). V balení je standardně dodáván pouze 
jeden držák, další lze dokoupit za 190 Kč.
Holux pracuje ve dvou modech. Režim cyklocomputeru je nahrán do pa-
měti po spuštění přístroje automaticky, zatímco režim map nikoliv. 
Stiskem tlačítka Mode tak dochází k přepínání mezi hlavní nabídkou 
a computerem. Záznam trasy se spouští automaticky po zafixování po-
lohy prostřednictvím GPS a při vypnutí zařízení je automaticky ukončen 
a uložen. V režimu cyklocomputeru funguje Holux velmi podobně jako 
testovanýGarmin. Přes bezdrátovou technologii ANT+ komunikuje s či-
dly na měření rychlosti jízdy, kadenci šlapání a srdečního tepu. Podpora 
pro měřiče výkonu chybí. Každá ze dvou obrazovek pojme až osm sle-
dovaných údajů. Uspořádání a rozmístění je plně v rukou uživatele. 
Třetí obrazovka nabízí graf se závislostí zvolené veličiny uživatelem 
(nadmořská výška, rychlost, srdeční tep atd.) na čase. Přístroj obsa-
huje barometr a magnetický kompas. Kompas je k dispozici na čtvrté 
obrazovce. Na poslední pak jsou stavové informace, GPS poloha, úroveň 
nabití akumulátoru a denní čas. Listování pěti stránkami probíhá opět 
v nekonečné smyčce pomocí vykreslených šipek na displeji. Podpora pro 
gesta prsty chybí.
Přístroj obsahuje mapy SmartMaps – rastrové turistické a podrobné ma-
py. O volbu mapového podkladu se stará přístroj, při velkém přiblížení 
se automaticky použije podrobná mapa, v opačném případě turistická. 
Pakliže pracujete s klasickými mapami, bude vám tento formát jistě po-
vědomý. Jde o velmi přehledné mapy. Rychlost přístroje nepatří zrovna 
k závratným, práce s mapovým podkladem je středně rychlá. Jako slabší 
hodnotíme ne příliš intuitivní a díky malým ovládacím prvkům i nepo-
hodlné ovládání mapové aplikace, na které je nutné si alespoň chvíli 
zvykat.

Překlenete-li tyto úvodní nejistoty v ovládání, čekají vás už jen samá po-
zitiva. Pro dohledání cílového (případně i počátečního) místa můžete vy-
užit integrované vyhledávání v databázi adres, bodech zájmů nebo místa 
označovat na mapě. Před provedením výpočtu trasy se SmartMaps dotazují 
na preferenci způsobu dopravy. Na výběr jsou volby pro automobil (nej-
kratší, nejrychlejší, ekonomická), cykloturisty (více či méně cyklotras), sil-
niční cyklisty či pěší a bikery (nejkratší cesta, cesta po turistických znač-
kách). Při výběru navigace po turistických značkách aplikace SmartMaps 
skutečně naplánuje trasu po značených turistických trasách KČT, vyskytují-
-li se nějaké po cestě. Při vlastní navigaci přístroj upozorňuje na nutnost 
odbočení pípnutím a bliknutím výrazné diody pod displejem. Oželíte-li 
tak plnohodnotnou hlasovou navigaci, vyžijete přístroj také jako navigaci 
v autě. Pouze je nutné vzít na vědomí, že není uzpůsoben na ovládání 
za jízdy v automobilu.

Šikovně je vyřešena práce s mapami uloženými v zařízení na počítači. 
Po připojení navigace přes miniUSB konektor se Holux jeví jako další dis-
ková jednotka v počítači. Na ní je umístěna i počítačová aplikace smartma-
pspc.exe. Ta se neinstaluje, pouze spouští. V aplikaci je k dispozici v pod-
statě stejná funkcionalita na stejných mapách jako v samotném Holuxu. 
Pochopitelně na monitoru počítače se v mapách orientuje o poznání lépe 
než na malém displeji přístroje. Snadno tak lze plánovat výlety a prohlížet 
výslednou naroutovanou trasu. Naplánované trasy se ukládají opět do za-
řízení. V něm si můžete prohlédnout i souhrnné informace o nich. Data je 
možné vyexportovat do dnes velmi rozšířeného formátu GPX a ten přenést 
do počítače. Detailnější pohled včetně grafů a souhrnů nabízí dodávaná 
PC aplikace Holux ezTour Plus. Z importovaných dat je možné sestavovat 
reporty za zvolená časová období. Škoda, že aplikace neumožňuje ruční za-
dávání aktivit, ne vždy totiž máme zařízení u sebe. Jako tréninkový deník 
se tedy příliš nehodí.
Holux je zjevně zaměřen na uživatele upřednostňující práci s mapovou čás-
tí zařízení před tou tréninkovou. Jistě si najde své příznivce i mezi zájemci 
o geocaching. 

přednosti routování po turistických značkách, kvalitní 
mapové podklady, využití jako autonavigace
zápory menší výdrž baterie, malé ovládací prvky, hrana 
mezi pouzdrem a displejem, chybějící aplikace tréninkového 
deníku

slovníček 
GPS > Global Positioning System, americký družicový systém umožňu-
jící určit polohu s přesností do deseti metrů
Routování (trasování) > proces výpočtu trasy z počátečního bodu 
do cílového bodu
ANT+ > proprietární bezdrátový protokol využívaný pro přenos dat 
mezi dvěma zařízeními vybavenými touto technologií
IPX > International Protection Rating neboli mezinárodní norma de-
finující odolnost zařízení proti prachu, pádu a tekutinám. Míru odol-
nosti uvádí číslo za zkratkou, čím je vyšší, tím lépe.
Geocaching > zábavná aktivita, pomocí GPS zařízení jsou dohledávány 
schované předměty, o kterých je známa pouze zeměpisná souřadnice
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K dispozici jsou volitelně až tři obrazovky, každá pojme tři až deset údajů. 
Počet a uspořádání zobrazovaných informací je plně v kompetenci uživate-
le. Vybírat je možné od informací o rychlostech, tepech, kadenci, kalorime-
trických informací, geografických a navigačních dat, venkovní teplotě až 
třeba po aktuální denní čas či výdrž akumulátoru. Listování mezi jednotli-
vými obrazovkami probíhá v nekonečné smyčce pomocí vykreslených šipek 
na displeji, nebo pohodlněji pouhým tažením prstem do strany po displeji. 
Kromě tří zmíněných stran je ještě zařazena stránka s aktuálním výško-
vým profilem a obrazovka s mapou. Uzpůsobení přístroje pro ovládání přes 
dotykový displej hodnotíme na výbornou. Garmin obsahuje velké ovládací 
prvky, intuitivně navržené menu a svižně reaguje na pokyny.
S dodávanými mapovými podklady se neztratíte jak v terénu, tak na silnici 
v ČR. V ceně je obsažena licence na turistické a cykloturistické vektorové 
mapy ČR. Ačkoliv pohyb a zoomování mapy je poměrně svižné a pohodlné 
díky dotykovému displeji, mapové podklady nepatří k těm nejdetailnějším 
a poskytnou na omezené ploše displeje pouze základní představu. V pří-
stroji je možné vyhledávat cíle (konkrétní adresy, města, souřadnice, body 
zájmů – restaurace, ubytování atd.) a následně si nechat trasovat cestu 
k němu. Výpočet probíhá na základě uložených preferencí v nastavení. 
Volit je možné mezi autem, jízdním kolem či pěší chůzí. Upřednostnit 
rychlejší nebo kratší trasu, vyloučit placené silnice, nezpevněné cesty. 
Navigace bohužel není schopná trasovat po turistických značkách ani 
po většině lesních cest. Vedením po silnicích a cyklostezkách tak bikery 
připraví o notnou dávku bikingu. Odlišná situace není ani při plánování 
trasy z prostředí počítače. Ba co víc, aplikace MapSource pro správu a prá-
ci s mapami v počítači dokáže routovat cestu z výchozího bodu A do cílo-
vého bodu B (přes případné požadované průjezdní body C, D...). Garmin 
Edge 800 však nedisponuje pamětí pro tento typ routované trasy. Jste tak 
odkázáni na druhý nástroj, Kreslení trasy. Tím je nutné zadávat požadova-
nou trasu klikáním bod po bodu a mezi těmito se vykreslují úsečky. S při-
mhouřením obou očí je to řešení dostatečné, ale velmi nepřesné, jinak ne-
myslitelné při plánování například 150 km dlouhého švihu. Na plánování 
vlastních tras se tedy Garmin dvakrát nehodí. Garmin se vydal cestou sdí-
lení zaznamenaných tras mezi uživateli pomocí vlastního centralizované-
ho systému Garmin Connect. Více informací o něm v samostatném boxu.

přednosti kompaktní tvar, odolnost proti vodě, intuitivní 
dotykové ovládání, rychlá fixace GPS pozice, uchycení na kolo
zápory vysoká cena, obtížné plánování nových tras v počítači

Středně velkému zařízení Garmin Edge 800 dominuje 2,6" displej. Spodní 
část přístroje je vyrobena z plastového dílu potaženého gumou. Přístroj 
splňuje normu IPX na úrovni 7 v odolnosti proti vodě (také proto, že ne-
chybí kvalitní záslepky na konektory). Ta předepisuje výdrž až 30 minut 
pod metrovou hladinou vody, kterou Garmin v našem praktickém testu bez 
újmy zvládl. 

Na těle zařízení najdete pouze tři tlačítka: zapnutí/podsvícení displeje, 
záznam trasy a čítač kol při tréninku. Ostatní obstarává barevný dotyko-
vý displej, jenž umožňuje nastavit intenzitu podsvícení až v deseti úrov-
ních, případně podsvícení úplně deaktivovat, i poté jsou údaje na displeji 
za denního světla čitelné. S výdrží je na tom Garmin vskutku výborně, 
s podsvícením na 50% intenzitu poslušně plnil rozkazy více jak devět ho-
din, bez podsvětlení se v průměru dostával přes 11 hodin. Pakliže nejsou 
připojena žádná bezdrátová čidla, připočtěte si ještě nějakou tu hodinku 
k dobru. Je možná i opačná situace, tedy vypnout příjem GPS signálu ja-
kožto největšího konzumenta energie z baterie a s dodávaným bezdráto-
vým čidlem rychlosti jej využívat jako klasický cyklocomputer. Dobíjení 
probíhá přes USB port.
Pro uchycení na kolo zvolil Garmin kompaktní držák. Na těle přístroje je 
napevno připevněna plastová západka, protikus se připevňuje na řídítka 
pouhými dvěma gumičkami. Poté stačí přiložit navigaci a otočením o 90° 
zámek zajistit. V balení najdete rovnou tři držáky s gumičkami, což kore-
sponduje s možností nastavení tří profilů pro různá kola v zařízení. Držák 
je možné libovolně rotovat o 90° a bez problému jej tedy umístit jak na ří-
dítka, tak představec. Jedná se o výborně fungující uchycení.
V roli cyklocomputeru či sporttesteru je Garmin jako ryba ve vodě. 
Implementuje bezdrátovou technologii ANT+ a v balení přikládá hrudní 
snímač tepové frekvence a jeden společný snímač pro měření kadence 
a rychlosti (vyjma základního balíčku za 9900 Kč). Garmin dokáže komu-
nikovat rovněž s ANT+ měřiči výkonu třetích stran. V nastavení přístroje se 
aktivují používaná čidla. Přístroj je automaticky vyhledává a jakmile jsou 
v dosahu, spáruje se s nimi. 

TOP MODEL

Garmin edge 800 (bundle)
rozměry 51x93x25 mm > velikost displeje 2,6" > hmotnost 98 g 
> výdrž na jedno nabití 9–12 hodin > cena 11 990 Kč

DOSTUPNÝ MODEL BEZ DOTYKOVÉHO DISPLEJE

Xplova G3
rozměry 57x99x25 mm > velikost displeje 2,2" > hmotnost 117 g 
> výdrž na jedno nabití 8–9 hodin > cena 5990 Kč
 

Ve středně velkém zařízení Xplova G3 je zasazen poměrně malý displej. 
Po celém těle je rozmístěno celkem osm tlačítek pro kompletní ovládání 
přístroje, každé vyjma joysticku má jednu funkci. Zvyknout si lze rychle. 
U displeje lze nastavit deset úrovní podsvícení. V průměru nám na jed-
no nabití přístroj vydržel kolem osmi hodin. 
Xplova se pyšní dodržením normy IPX7 obdobně jako Garmin. Při prak-
tickém testu ponoření pod hladinu vody však přístroj neobstál, po vy-
tažení z lázně ještě chvíli fungoval, následně se vypnul a přibližně 16 
hodin vysychal, než se funkčnost vrátila. 
V balení jsou přibaleny dva subtilní držáčky na kolo, uchycení je de-
centní a plně funkční.
Pro funkce cyklocomputeru a sporttesteru nabízí Xplova tři sady obra-
zovek – computer, grafy, trénink. Mezi nimi je možné přepínat pomocí 
tlačítka Mode. Cyklocomputer zobrazuje údaje na čtyřech podstránkách, 
těmi se pro změnu listuje joystickem. Rozmístění sledovaných veličin 
není možné měnit. Nutno ale dodat, že výchozí rozložení je zvoleno 
rozumně. Na dvou podstránkách grafů jsou v reálném čase vykreslovány 
grafy rychlosti, nadmořské výšky a srdečního tepu. Bohužel je zachy-
cena jen část grafu za poslední dvě minuty a grafy nelze posouvat ani 
zoomovat. Třetí stránka nabízí odpočet aktuálního tréninku. Ten je mož-
né zadat jako čas nebo vzdálenost, které je třeba dosáhnout, případně 
počet kalorií, které chcete spálit. Specifikace přístroje mluví o podpoře 

ANT+ čidel srdečního tepu a společného čidla pro rychlost a kaden-
ci. Zatímco s měřičem tepu není problém, možnost aktivace druhého 
zmíněného čidla jsme v menu přístroje nenašli a nenašel ho ani sám 
přístroj. Podobná situace je u teploměru.
Možnosti práce s mapou v zařízení jsou velmi omezené. Zařízení pou-
žívá mapové podklady Open StreetMap, které se pyšní nálepkou zdar-
ma, snadno tak získáte mapy desítek zemí. Bohužel jejich kvalita je 
hodně slabá, neposkytují téměř žádné detaily. Pomalé překreslování 
mapy nepřidává na hodnocení. Xplova bohužel neumožňuje v zaříze-
ní vyhledávání míst ani ruční označení pozice a následné routování 
na zvolené místo. Zvládne navigovat pouze po trase, kterou si připra-
víte v obslužné aplikaci na počítači a přenesete ji do zařízení.
Program X-Track kromě plánování tras zastává také funkci tréninko-
vého deníku. Vytváření trasy v aplikaci je intuitivní, můžete si vy-
kreslit trasu plně manuálně pomocí nástroje přímé trasy nebo využít 
asistovaného routování, kdy je cesta mezi body automaticky dopo-
čítávána. Trasování probíhá pouze po silnicích, na lesní a turistické 
stezky není brán zřetel. Vypočtená trasa je automaticky označkována 
symboly Smart-Sign, které při navigaci informují o začátcích stoupá-
ní a informují o vzdálenosti k vrcholu. Trasu je možné doplnit dalšími 
uživatelskými značkami (občerstvovací místo, toaleta atd.) 
Možnosti analýzy zaznamenané trasy přenesené do počítače jsou 
poměrně bohaté. Aplikace X-Tracks nabízí množství grafů, souhrn-
né údaje v tabulce a nechybí vykreslení trasy na mapě. Trasy jsou 
automaticky připichovány do kalendáře, který by mohl sloužit jako 
tréninkový deník, kdyby poskytoval alespoň nějaké souhrny. Bohužel 
nenabízí přehledy ani po týdnech, ani po měsících či letech.

přednosti snadné ovládání i bez dotykového displeje, zdařilá 
aplikace X-Tracks, decentní a plně funkční držáky na kolo
zápory slabé mapové podklady, nemožnost routování 
v zařízení, malý displej
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CHYTRÉ TELEFONY – SMARTPHONE 

htc incredible s
rozměry 64x120x11,7 mm > velikost displeje 4" > váha 136 g > 
výdrž na jedno nabití 6 hodin > cena 11 490 Kč 

Většina smartphonů neboli chytrých telefonů má v dnešní době mnoho 
společného. Vyznačují se velkými dotykovými displeji, velikost úhlopříč-
ky zřídkakdy klesá pod 3". Uvnitř zařízení tepe výkonný hardware, který 
byste (řečeno s jistou nadsázkou) ještě před deseti lety hledali jen v PC 
vašeho movitějšího souseda. K tomu všemu disponují bohatou výbavou, 
vysokorychlostním přístupem k internetu přes mobilní síť, bezdrátový-
mi technologiemi wifi a bluetooth, senzorem pohybu, poslední dobou 
nechybí mnohdy magnetický kompas, a co je podstatné, stále častěji 
obsahují také GPS modul a otevírá se tak cesta k dalšímu využití těchto 
zařízení. Oproti předchozím třem čistokrevným GPS zařízením na kolo, 
smartphonům chybí implementace technologie ANT+, se snímači tepu 
či kadence si nerozumí. Konstrukčně nejsou smartphony primárně di-
menzovány na podobné outdoorové hrátky, i menší deštík může nadělat 
dost problémů.
My jsme pro test zvolili smartphone HTC Incredible S, novinku na trhu. 
Přední straně telefonu vévodí obrovský 4" dotykový kapacitní displej, 
pod kterým je čtveřice senzorových tlačítek, to vše schováno pod jed-
ním velkým krycím sklíčkem. Do zadního krytu zasahuje čočka 8mpix 
fotoaparátu doplněna dvěma přisvětlovacími diodami. Na těle už se 
kromě opravdu nejdůležitějších ovládacích prvků (tlačítko pro zapnutí 
přístroje a ovládání hlasitosti) a vstupů či výstupů (micro-USB, audio 
jack 3,5 mm) nevyskytují další zbytečnosti a celý telefon působí čistým 
a uhlazeným dojmem. 
Připevnění na kolo představuje největší oříšek. Žádný výrobce telefonů 
s ním nepočítá a na trhu tak nenajdete jedinou pomůcku. Zkusili jsme 
univerzální držák do auta, ale vzhledem k absenci jištění jej rozhodně 
nemůžeme doporučit – navíc po naší vlastní špatné zkušenosti (násled-
ky viz displej na snímku). Smartphony se tak ukazují využitelné jako 
záloha do batohu, vyjímaná na každé křižovatce, kde si nejste jisti. 
Android je operační systém pro chytré telefony vyvíjený společností 
Google. Ta jej přivedla na svět v roce 2008 a za tak krátkou dobu si 
vydobyl pozici nejrozšířenějšího operačního systému a těší se obrovské 
popularitě. Ne náhodou se tak ocitl i v tomto HTC. S jeho oblíbeností se 
můžeme jednoznačně ztotožnit, po přičichnutí k tomuto OS není cesty 
zpět. Odezva a rychlost systému jsou i při spuštěných několika desít-
kách aplikací výborné. Android si vystačí bez připojení k internetu, tím 
se ale připravuje o řadu služeb, které jsou na něm závislé. Dále tedy 
předpokládejme, že telefon disponuje neomezeným přístupem k inter-
netu. 
V základní distribuci Androida najdete řadu aplikací a dalších více než 
300 000, zdarma i komerčních, je v Android Marketu. Otestovat všechny 
je nemožné, podívali jsme proto na zoubek těm, které jsou užitečné 
z pohledu cyklisty v České republice.

Google Maps je předinstalovaná mapová aplikace Googlu. Mapové pod-
klady si stahuje z internetu a částečně ukládá do paměti, aby nemusely 
být opakovaně stahovány. K dispozici jsou klasické, satelitní a terénní 
mapy. Turistická vrstva chybí. Jak už to tak Google umí, bez problému 
zde dohledáte vše, na co si jen vzpomenete. Ochotně naplánuje cestu 
na zvolené místo. Bohužel mapy nepracují s turistickými a lesními ces-
tami, takže i při volbě pěší nebo cyklotrasy vede tato vždy po silnicích. 
Záznam trasy aplikace nepodporuje. Pracuje s magnetickým kompasem, 
který oceníte zejména v okamžiku, kdy skutečně bloudíte.
Mapy.cz jsou zdarma šířená aplikace přes Android Market. Dělá v podsta-
tě totéž, co Google Maps, pouze na jiných mapových podkladech. K těm 
přidává i turistickou vrstvu map od Shocartu. Při plánování trasy a pře-
pnutí dopravního prostředku na kolo trasuje i po turistických značkách. 
My Tracks je další z aplikací šířených zdarma. Jedná se o logger, chcete-li 
záznamník, aktivit, případně může sloužit jako cyklocomputer. Po ak-
tivaci nahrávání zafixuje pozici pomocí GPS a následný pohyb začne 
v pravidelných intervalech zaznamenávat. Na displeji zobrazuje aktuální 
rychlost, překonanou vzdálenost, nadmořskou výšku. Pořízené záznamy 
umožňuje exportovat do formátů GPX, TCX, KML nebo CVS, případně je 
dokáže odeslat přímo z telefonu na e-mail nebo umístit na mapy Googlu.
SmartMaps pro Android je česká komerční mapová aplikace, kterou 
jsme v telefonu otestovali ve verzi Locator+Navigator. Lze ji pořídit 
za 4000 Kč s kompletními off-line rastrovými mapami ČR s mapovou 
aplikací. Možné jsou i levnější varianty balíčků řádově od stokorun, ce-
na se odvíjí od množství mapových podkladů. O těch lze říci totéž, co 
jsme zmínili u zařízení Holux. Pakliže jsme si u Holuxe posteskli nad ne-
pohodlným a částečně neintuitivním ovládáním, androidová verze tento 
neduh v podstatě bezezbytku maže. Jedná se o první kombinaci map, 
mapové aplikace a zařízení, která dokáže plnohodnotně nahradit klasic-
ké tištěné cykloturistické mapové podklady. Hlasová navigace a velký 
displej dovoluje telefon používat jako plnohodnotnou navigaci v autě. 
Aplikace nabízí výbornou podporu pro geocaching, dokáže se připojit 
na váš účet geocaching.com a přímo v terénu umožňuje pracovat s da-
tabází kešek.

přednosti univerzálnost využití, rychlost systému, množství 
dostupných aplikací
zápory absence držáku na kolo, křehká konstrukce přístroje,  
chybějící podpora ANT+

Který pro koho? 
Odpověď na otázku, které z testovaných zařízení v testu 

vítězí, si musí každý čtenář najít sám. Není to naše výmluva. 
Náš původní záměr představit co nejrozličnější zařízení se na-
plnil bezezbytku. Žádný z testovaných přístrojů nevyniká napříč 
celým spektrem možného využití. Zatímco jeden je skvělý jako 
cyklocomputer, druhý jej zastiňuje kvalitními mapami, třetí uni-
verzalitou a čtvrtý vedením tréninkového deníku. Až výsledná 
preference způsobu využívání a cenový strop rozhodne o vítězi. 

Tomáš Kubát
Foto: David Stella a Rob Trnka


