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1.Inleiding
Deze handleiding beschrijft stapsgewijs hoe met behulp van de kaarten op mapy.cz™
eenvouding routes aangemaakt kunnen worden voor een GPS.
Via sites als google is het standaard om routes aan te maken en in GPX formaat weg
te schrijven. Ook in mapy.cz is dat mogelijk, maar alleen als begin en eindpunt. Dit is
niet altijd wat je wil.
Het aanmaken van een GPX bestand op basis van mapy.cz™ vergt enige
behendigheid met een tekst editor zoals 'Notepad'. Me het gratis programma als
Notepad++ kunnen simpel zoek-vervang opdrachten worden gegeven zodat het
maken van een GPX bestand redelijk simpel wordt. Notepad++ is te downloaden vanaf
http://notepad-plus-plus.org/download.
De handleiding gaat verder nog in op het optimaal gebruik maken van GPX bestanden
door het programma QLANDKARTE/GT en het gebruik van gratis Openstreetmap
kaarten voor Garmin gebruikers.
Mochten er onduidelijkheden zijn of vragen schroom niet om deze te stellen. Het
document is zeker niet compleet en constructieve bijdragen zijn altijd welkom.
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2.Uitzetten van een route
We beginnen met het laden van de pagina www.mapy.cz.
Dit geeft onderstaand beeld in onze browser.

Figuur 1: start www.mapy.cz

Als ik nu inzoom naar een voor mij bekende regio en hierbij overschakel naar de
toeristisch overzicht dan krijg ik onderstaand plaatje (figuur 2). Voor de 'toeristisch
overzicht' moet aan de linker bovenzijde van de map het menu 'Zmenit mapu' worden
open geklikt en dan 'Turistická'
Mochten niet alle routes zichtbaar zijn van moet verder worden ingezoomd. Wandelen fietsroutes zijn pas vanaf een bepaald niveau zichtbaar.
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Figuur 2: Ingezoomd en toeristisch overzich

Met deze kaart gaan we nu de route uitzetten. We doen dit door op de gewenste route
zogenaamde waypoints (markeerpunten) te zetten.
Selecteer hiervoor rechtsbovenin 'Mereni, GPS …' en dan vervolgens 'Měření, GPS a
vlastní body'
Dit geeft dan onderstaand scherm. Als alles gegaan is zoals het moet dan is het
aanwijspijltje veranderd in een +.
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Figuur 3: Klaar voor zetten van markeerpunten

Als ik nu in figuur 3 met de '+' een route uitzet dan ziet het er uit als in figuur 4.
Tijdens het uitzetten van de routen kan gewoon worden ingezoomd en de map worden
verschoven zonder dat reeds geplaatste markeringen verdwijnen.
In figuur 4 is de uiteindelijke route zichtbaar. Hoe meer markeerpunten worden gezet
hoe nauwkeuriger de route uiteindelijk op de GPS zal verschijnen.
Het rechterdeel van de pagina staan alle markeerpunten.
• Het bolletje met de letter op de route (let op: bij groter aantal markeringen
zullen letters meerdere malen voorkomen. Dit is geen probleem)
• De omschrijving (naam of GPS coordinaten)
• GPS: …... (de feitelijke coordinaten).
• Azimut. De koers.
En tot ook de lengte van de wandeling: 21.958 km.
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Scroll nu helemaal naar boven en haal het vinkje bij 'Propojit body jako trasu' weg.
Hiermee verdwijnt ook de Azimut.
De GPS coordinaten worden standaard weergegeven als: GPS: N 49° 43.0607', E 15°
47.6268'. Door op de coordinaten te klikken wordt naar een andere weergave
overgeschakeld. Deze weergave is noodzakelijk voor de GPX-file. Klikt dus 1x op de
GPS coordinaten en deze zullen veranderen naar GPS: 49.72097N, 15.78556E

Figuur 4: Route ingevoerd

Helaas heeft mapy geen mogelijkheid (althans ik heb hem nog niet ontdekt) om deze
te exporteren naar een GPX bestand. Hiervoor moeten we dus even overschakelen
naar wat plak en knip werk.
Selecteer in het rechterdeel vanaf het eerste markeerpunt tot aan de laatste.
Dit geeft dan figuur 5.
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Ga dan in de browser naar 'Bewerken' en dan 'Kopieer' of 'CTRL-C'.
Open nu Notepad++ en via 'Bewerken' en 'Plakken' of 'CRTL-V' kan de lijst in de editor
worden gezet.
Figuur 6 geeft dan het resultaat. Ik gebruik zelf een andere editor maar resultaat is
hetzelfde.

Figuur 5: Selectie van alle markeerpunten

In figuur 6 is de lijst met markeerpunten nu in de editor gekopieerd. Elk markeerpunt
bestaat uit 2 regels. Eén met de omschrijving (de eerste regel) en één met de GPS
coordinaat. Let op dat de GPS coordinaat in decimalen staat, dus GPS: 49.70127N,
15.77216E.
De regels met de omschrijvingen kunnen worden verwijderd en ook alle lege regels
hiertussen.
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Figuur 6: Geplakte markeerpunten in editor

Na verwijdering van alle overbodige ballast ziet de lijst met markeringen er uit als in
figuur 7.
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Figuur 7: Na verwijderingen van overbodige regels

Bovenstaande lijst is nog niet geschikt om in de GPS te laden. De GPS maakt gebruik
van een GPX bestand en een GPX bestand is opgebouwd in XML.
Maar met wat zoek en vervang opdrachten is de lijst betrekkelijk eenvoudig over te
zetten naar XML.
Een standaard regel voor een routepunt ziet er uit als
<rtept lat='49.72097' lon='15.78556'></rtept>
Dus elke GPS regel
GPS: 49.72097N, 15.78556E
moet naar de standaard regel voor een routepunt worden overgezet.
Hiervoor gebruiken we de zoek en vervang optie van de editor. Deze is vaak te vinden
onder het menu 'Bewerken'.
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Eerste zoek en vervang handeling:
Zoek:
E
Vervang door:
'></rtept> (met ' aan begin)
Tweede zoek en vervang handeling:
Zoek:
'N, ' (zonder ' en met spatie na de ,)
Vervang door:
' lon=' (met ' aan begin en einde)
Derde zoek en vervang handeling:
Zoek:
'GPS: ' (zonder ' aan begin en einde maar met spatie na de :)
Vervang door:
<rtept lat=' (met ' aan het einde)
Dit geeft als resultaat:
<rtept
<rtept
<rtept
<rtept

lat='49.72097'
lat='49.72099'
lat='49.71862'
lat='49.71161'

lon='15.78556'></rtept>
lon='15.77269'></rtept>
lon='15.77221'></rtept>
lon='15.77565'></rtept>

De laatste handeling is om voor en einde van de lijst de zogenaamde XML opdrachten
te plaatsen. Wat deze inhouden en betekenen is niet van belang. Voor
geinteresseerden kan dit op internet eenvoudig worden nagezocht.
Voor alle markeringen moet de volgende header worden geplaatst:

<?xml version='1.0'?>
<gpx creator='mapy.cz' version='1.1'>
<rte>
En aan het einde:
</rte>
</gpx>

Het begin ziet er dan uit als:
<?xml version='1.0'?>
<gpx creator='mapy.cz' version='1.1'>
<rte>
<rtept lat='49.72097' lon='15.78556'></rtept>
<rtept lat='49.72099' lon='15.77269'></rtept>
<rtept lat='49.71862' lon='15.77221'></rtept>
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En het einde als:
<rtept lat='49.71887' lon='15.78742'></rtept>
<rtept lat='49.72082' lon='15.78634'></rtept>
</rte>
</gpx>

Het bestand kan nu worden opslagen als <naam van de route>.gpx. En kan door de
GPS worden gelezen.
Het bestand kan nog wat verder worden uitgebreid met wegmarkeringen. Waypoints.
Ik gebruik zelf altijd de 'Start' en 'Eindpunt' wegmarkeringen.
Ook zet ik wegmarkeringen bij omslag van kleur van wandelroute. Op de mapy (figuur
4) respectievelijk bij de punten B (naar blauwe route), G (naar groene route), M (naar
blauwe route, Y (naar rode route) en B (naar gele route)
We bereiden de GPX file uit de wegmarkingen.
<wpt
<wpt
<wpt
<wpt
<wpt
<wpt
<wpt

lat=”49.72097”
lat=”49.72099”
lat=”49.70623”
lat=”49.69146”
lat=”49.65546”
lat=”49.67774”
lat="49.72082”

lon=”15.78556”><name>Start</name></wpt>
lon=”15.77269”><name>Naar blauwe route</name></wpt>
lon=”15.77279”><name>Naar groene route</name></wpt>
lon=”15.77655”><name>Naar blauwe route</name></wpt>
lon=”15.81045”><name>Naar rode route</name></wpt>
lon=”15.83532”><name>Naar gele route</name></wpt>
lon=”15.78634”><name>Eindpunt</name></wpt>

Deze plaatsen we direct na de <gpx> (2de regel) en voor de <rte> (3de regel)
markering.
Nu kunnen we de route nog een naam geven:
<name>Naam route</name>
Dit zetten we direct na <rte> (inmiddels regel 11).
Dit geeft ons het volgende bestand (eerste 15 regels). Het einde blijft ongewijzigd.
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<?xml version='1.0'?>
<gpx creator='mapy.cz' version='1.1'>
<wpt lat="49.72097" lon="15.78556"><name>Start</name></wpt>
<wpt lat="49.72099" lon="15.77269"><name>Naar blauwe route</name></wpt>
<wpt lat="49.70623" lon="15.77279"><name>Naar groene route</name></wpt>
<wpt lat="49.69146" lon="15.77655"><name>Naar blauwe route</name></wpt>
<wpt lat="49.65546" lon="15.81045"><name>Naar rode route</name></wpt>
<wpt lat="49.67774" lon="15.83532"><name>Naar gele route</name></wpt>
<wpt lat="49.72082" lon="15.78634"><name>Eindpunt</name></wpt>
<rte>
<name>Naam route</name>
<rtept lat='49.72097' lon='15.78556'></rtept>
<rtept lat='49.72099' lon='15.77269'></rtept>
<rtept lat='49.71862' lon='15.77221'></rtept>
<rtept lat='49.71161' lon='15.77565'></rtept>
Dit gehele GPX bestand kan worden opgeslagen op de memory-kaart van de GPS of
middels GPSBabel verzonden naar de GPS.
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3.OpenStreetmap kaarten
Openstreetmap (www.openstreetmap.org) is een samenwerkingsverband van allemaal
vrijwillegers die hun bijdrage doen aan ontwikkeling van kaarten.
Omdat Openstreetmap 'Opensource' is, zijn de kaarten ook gratis. Dit geeft voor de
Garmin gebruikers de mogelijkheid voor gratis kaarten.
Via veel sites zijn inmiddels gratis routekaarten te downloaden voor de diverse landen
in de wereld. Sommige van de kaarten zijn uitgebreider dan de andere.
Ik gebruik zelf de kaarten van Tsjechie (en ook Nederland) en vind deze behoorlijk
gedetailleerd. Toegegeven, niet elk klein bospad staat erop. Maar als je die eenmaal
eens gelopen hebt kun je hem zelf beschikbaar stellen en wordt deze opgenomen in
de kaarten.
De kaart van Tsjechie is hier te downloaden: http://garmin.openstreetmap.cz/
De kaarten zijn al in kant en klaar Garmin formaat. Dus downloaden, op je GPS zetten
en klaar is Kees.
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4.QlandKarte/GT
QlandKarte is een ware must voor elke GPS gebruiker. Met name Garmin gebruikers
kunnen veel bewerkingen doen op GPX bestanden.
Het programma is te downloaden op http://www.qlandkarte.org/ en beschikaar in
zowel Windows als Linux uitvoering.
Nadat het programma geinstalleerd is laden we onze route die we net gemaakt
hebben. Dit doen we door onder 'File' en 'Load Geodata' ons bestand in te lezen.
Dit geeft als resultaat:

@@@@ verder invullen
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5.Google maps
Met Google maps is het mogelijk om GPX bestanden zichtbaar te maken via een
website. Voor mensen die huisje hebben kunnen zo de diverse wandelroutes in de
omgeving gepubliceerd worden.
@@@ verder invullen
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