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SmartMaps – jak na geocaching?
Pokud byste si rádi vyzkoušeli fenomén poslední doby zvaný geocaching a nevíte jak
na to, nabízíme vám podrobný návod, jak na geocaching s našimi produkty
SmartMaps.
Více informací o geocachingu získáte například na
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/AR.asp?ARI=112930.
Patříte-li mezi úplné začátečníky, budete se muset nejdříve zaregistrovat na stránce
www.geocaching.com, kde díky registraci získáte přístup k databázi skrýší (cache) –
existují i jiné lokální databáze, geocaching.com je ovšem svým rozsahem a obsahem
nejkomplexnější.
V pravém horním rohu klikněte na „log in“ a dále zvolte „create a new account“.
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Po vyplnění potřebných údajů vám bude na zadaný e-mail zaslán odkaz, kterým
autorizujete váš účet. Potom se přihlásíte pomocí vašeho zvoleného uživatelského
jména a hesla.
Pro zobrazení databáze cache použijte například odkaz vlevo - „Hide & seek a cache“

Zde můžete vyhledávat cache podle různých parametrů. (nejpřehlednější je hledat
přímo na mapě – „search with Google Maps“)

Cache jsou rozděleny do několika typů, z nichž každý má svoji ikonku:

Tradiční cache – klasická krabička s pokladem
Multicache – obdobná jako tradiční, ale dostanete se k ní přes více
kroků, případně po vyřešení různých kvízů či úkolů (časově náročnější)
Webcam cache – cílem je webkamera (nalezení dokládáte fotografií,
kde vás webkamera snímá)
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Virtual cache – cílem není fyzický poklad, ale nějaké zajímavé místo
Earth cache – obdoba virtual cache – popis obsahuje naučný text, cílem
je zajímavé místo
Event cache – cílem je sraz s ostatními příznivci geocachingu v předem
určený čas
Letterbox cache – společná cache s hrou Letterboxing – naleznete v ní
návod jak najít tzv. letterbox – uvnitř je razítko, které si můžete označit
do svého deníku
Neznámá (nespecifikovaná) cache – více info v bližsím popisku –
většinou obdoba tradiční nebo multicache
Cache in trash out – předem smluvená akce na sběr odpadků z přírody

Po kliknutí na vybranou ikonku se vám zobrazí bublina s podrobnějšími informacemi
o cache – a když kliknete na její název, budou informace kompletní - velikost,
obtížnost nalezení a obtížnost okolního terénu, souřadnice, popis okolí místa cache,
popis vlastní cache, nápověda, vzkazy ostatních geocacherů a další doplňující
informace.
Součástí podrobného popisu jsou také šedá tlačítka odkazující na export informací o
cache do souboru – nás zajímají hlavně první dvě – LOC waypoint file a GPX
exchange file (přístupné pouze pro majitele placeného premium account).
Uložte soubor na disk a přehrajte ho do svého zařízení do složky
Smartmaps/poiimport.

Spusťte SmartMaps

Z menu vyberte Body - Import
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Založte si databázi, skupinu a kategorii importovaných bodů – např. takto:

Z menu vyberte Body – Zobrazit

Zvolte + a ze seznamu vyberte požadovanou
databázi, skupinu a kategorii

Kliknutím na symbol tužky lze nastavit parametry bodů – barva, sytost, jas, zda
zobrazit názvy a ikony
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Vybrané body (cache) se zobrazí v mapě, pro dočasné skrytí použijte funkci Body –
Skrýt.

Přidržením kurzoru na ikonce bodu se dostanete do detailních informací o bodu.
Pokud máte připojení k internetu, můžete pomocí první ikonky přejít rovnou na
stránku dané cache. Volbou ikonky se šipkou v kolečku spustíte funkci navádění do
bodu. V horní liště se zobrazuje vzdálenost k bodu od středu obrazovky.
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Kliknutím na souřadnice v levém horním rohu spustíte funci kompas – tuto funkci je
výhodné použít při konečném dohledání cache. Pokud máte GPS signál, ukazuje malá
střelka na sever a velká střelka směrem k bodu (při orientaci přístroje ve směru
pohybu).
Kompas nabízí i řadu doplňujících informací – vzdálenost do bodu, souřadnice, název
cache, počet satelitů, nepřesnost GPS pozice.

Pokud nemáte dobrý výhled na oblohu (les, skály, hustá zástavba,…), je nutné
počítat s možnou nepřesností udávané GPS pozice. Při dohledávání cache je tedy
nutné kombinovat vlastní intuici s informacemi z kompasu a z podrobné turistické
mapy nebo plánu města. Případně je možno využít nápovědu (hint) dostupnou u
každé cache na www.geocaching.com.

Přejeme úspěšný lov vašeho prvního pokladu ☺,
SmartMaps team
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