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Aktuální rychlost + kurz
+ výška Hodnoty z GPS.

Navigační čára v mapě
Výchozí bod - otočné body - cíl. Světlá (průhledná)
linka - již proletěná tra, bílá linka - aktivní traový úsek,
šipka na úseku - směr letu. Přidání bodu: podržím prst
na trati a posunu nový bod kam potřebuji - chytí se
letiště/POI když jej umístím do jeho blízkosti. Nebo
tapnu kamkoliv do mapy a přidám bod do navigace.

Navigace po trati
NAV: cíl letu,
NEXT: následující
bod. Navigační
hodnoty: aktuální
vzdálenost z mé
polohy, čas potřebný
na dosažení bodu,
v kolik hodin bod
dosáhnu. Tapnutím na
text otevřu detailní
plán letu v bočním
okně. Časy se
průběžně počítají
z aktuální rychlosti,
pokud se nepohybuji
tak ze zvolené
průměrné rychlosti.

Hlavní mapové okno
Měřítko mapy se mění podle zoomu
(zvětšení) - od přehledky až po detailní
mapu 1:200 000. Mapa obsahuje
kompletní letecké informace a navíc
mohu zapnout vrstvu meteo informací.

Notifikace aktualizací Apka mi automaticky
ohlásí dostupné aktualizace a já se rozhodnu
kdy je chci stáhnout a nainstalovat.

Zoom
mapy
Plynulé
Měřítko
zvětšení
mapy
Grafické mapy
zobrazení možné
jedním
měřítka
prstem.
mapy.

Home Otevření hlavního panelu.
Otáčení a fixace mapy
První tapnutí vycentruje mapu na
mé poloze. Druhé tapnutí zapne
zvolené otáčení mapy (ve směru
pohybu, ve směru trati, sever
nahoře) a průběžné centrování
mapy v mé aktuální poloze.
Vyhledávání
Výpis všech letiš, POI a AS. Řazení
abecedně nebo dle vzdálenosti z mé
polohy, filtrování. Fultextové vyhledávání.
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Ukončení navigace
Křížek pro ukončení
navigace po trati.
Aktuální navigační
hodnoty Z mé
aktuální polohy - do
zobrazeného letiště
(POI, AS) - vzdálenost,
kurz, čas na dosažení
a v kolik hodin bych
mohl bod dosáhnout.
Posuvník bočního
okna Plynulé
zvětšení a zmenšení.

Moje poloha a
vektor letu
Délka a směr červené
linky se dynamicky
mění dle aktuální
rychlosti letu - ukazuje
kde budu za 5 minut
(nebo nastavený čas).
Další volby U ovladačů
s proužkem podržením
prstu otevřu další volby.

Boční okno s informacemi
Podrobné informace o vybraném
letišti (AD), vzdušném prostoru (AS)
nebo jiném bodu (POI). Mohu
zobrazit kompletní eBook Databáze
letiš, AIP a VFR příručku, proletěné
lety (logger), moje tratě a body, GPS
informace a nastavení. Okno mohu
maximalizovat nebo schovat.

Prosvětlený
ovladač
= aktivní
(zapnutý)
ovladač.
Novým
tapnutím
zapnutý
ovladač
vypnu (např.
zavřu boční
okno nebo
vyhledávání).
Okno
letištních
informací
Zobrazí detaily
naposledy
vyhledaného
letiště, POI
nebo
vzdušného
prostoru.
V okně mohu
listovat
smýknutím
prstu doprava doleva (historie
zobrazených
AD, POI, AS).

Ovladače bočního
okna
Volba zobrazených
informací o letišti,
POI, AS. Možnosti
navigace do bodu a
další detailní
informace. Centrování
zobrazeného bodu
v mapovém okně.

Maximalizace info
okna Skryje mapové
okno a informace se
zobrazí přes celou
obrazovku.

Ovladače mapového okna
AD/POI zobrazí ikony letiš a POI
AS zobrazí vzdušné prostory
MET vrstva zvolených meteo
informací přes mapu
LOG proletěná trasa v mapě

Co je zde?
Podržím prst kdekoliv v mapě pro
informace o letištích, POI a vzdušných
prostorech v daném místě (včetně
vzdálenosti z aktuální polohy). Možnost
navigace nebo přidání vlastního bodu.

GEN 43

Plánek letiště
Tapnu na plánek aby se zvětšil do
celého okna (zavřu jej křížkem).
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LEGENDA: MOBILNÍ APLIKACE - RYCHLÝ PRŮVODCE APKOU
Aktuální čas Místní čas a
v závorce čas UTC (mohu
nastavit zobrazování všech
časů v UTC).

APKA OPTIMALIZOVÁNA PRO TABLET I TELEFON
Ovládání apky v tabletu i v telefonu
je shodné a uspořádání ovládacích
prvků je optimalizováno pro dané
zařízení a pro zobrazení v režimu
landscape i portrait. V telefonu
jsou v zobrazení portrait
vynechány některé ovladače
dolní lišty z důvodu nedostatku
místa - tyto ovladače jsou však
dostupné v zobrazení landscape.

ANDROID: Apka pro operační systém Android by měla být
k dispozici v průběhu letecké sezóny (aktuální info najdete na
www.aerobaze.cz/app). Bude ke stažení na Google Play - vyhledejte ji
pod názvem „Databáze letiš”. Podporovaná verze operačního systému
je Android 8 a novější. Základní verze apky zobrazuje leteckou mapu,
všechny informace z Databáze letiš a podrobné METEO informace.
Vývoj apky stále probíhá a postupně bude doplňována
funkcionalita ve stejném rozsahu jako v apce pro Apple. Aktuálně
však nejsou v apce funkční všechny moduly uvedené v tomto
průvodci (vzhledem k extrémně vysoké ceně vývoje apky čekáme
jaký bude o apku zájem a kolik pilotů si zakoupí licenci - podle
zájmu budeme ve vývoji pokračovat). Zatím není funkční navigace
po trati, moje tratě a moje body, logger (uložené lety) a některé další
funkce, také nejsou dostupná data AIP ČR + VFR příručka.
PODROBNÉ INFORMACE Z DATABÁZE LETIŠŤ A DALŠÍCH ZDROJŮ

Pro každý vzdušný prostor (AS) jsou uvedeny
podrobné informace o prostoru a komunikační
frekvence na odpovědná pracoviště. Najdu zde také
specifické požadavky pro vstup do prostoru
a publikovanou dobu činnosti.
Boční okno
s podrobnými
informacemi
otevřu a
opětovně zavřu
tapnutím na
tlačítko bočního
okna. Pokud je
tlačítko
probarvené
modře - je
zapnuté.
Tapnutím na
zapnuté tlačítko
jej vypnu (zavřu
zobrazené
okno).
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Boční okno
mohu
jednoduše
zobrazit přes
celý displej
tapnutím na
maximalizační
tlačítko.
Dalším
tapnutím
maximalizované okno
přepnu do
zobrazení
v bočním
okně.

Šířku
bočního
okna
mohu
dynamicky
měnit
potažením
kotvy
okna
prstem
doleva
/doprava
(při
zobrazení
v portrait
nahoru
/dolu).

Při otevření podrobných informací o letišti (AD),
bodu zájmu (POI) nebo vzdušném prostoru (AS)
se zobrazí záložka AD/POI (AS). Mapa se zároveň
vycentruje na zobrazený objekt a daný objekt se
v mapě zvýrazní. V záložce AD/POI najdu
všechny informace z Databáze letiš. Všechna
telefonní čísla, emaily a webové adresy jsou
aktivní - mohu na ně tapnout, aby se vytočil hovor
nebo zobrazil web. Tapnutím na plánek letiště jej
zvětším do celého okna a mohu jej dále zvětšovat
prsty. Velikost písma v okně AD/POI mohu nastavit
(zvětšit) v podrobném nastavení. Další informace
najdu pod záložkami DL Profi a NAV/INFO.
Při zobrazení záložky AD/POI mohu smýknutím
prstu v bočním okně doleva/doprava zobrazit
předcházející zobrazené AD/POI/AS (boční okno
si pamatuje historii prohlížených informací).

GEN 44

V NAV/INFO najdu další informace
o letišti - například VFR manuál / AIP
ČR a aktuální METAR+TAF. Také
tlačítka pro započetí navigace.
V záložce DL Profi najdu PDF
z Databáze letiš PROFI.

Databáze letiš®, ©1998-2022 Avion®

Podrobnou legendu s více obrázky najdete na www.aerobaze.cz/app. Vaše náměty a připomínky k mobilní apce prosím posílejte na: patrik@avion.eu.

TABULKY AIRSPACE MAPY FREKVENCE ADRESÁŘ EMERGENCY LETOVÉ POSTUPY METEO / NOTAM AD INFO LETIŠTĚ APLIKACE BRIEFING LEGENDA OBSAH

LEGENDA: MOBILNÍ APLIKACE - RYCHLÝ PRŮVODCE APKOU
DOSTUPNOST APKY PRO MOBILNÍ PLATFORMY
APPLE: Apka je ke stažení na AppStore.
Vyhledejte ji v AppStore pod názvem
„Databáze letiš” nebo použijte QR kód.
Podporovaná verze operačního systému je
iOS 10 a novější. Apka je však optimalizována
a testována vždy pro nejnovější verzi
operačního systému (aktuálně iPadOS15 a
iOS15) - pro bezproblémový chod apky doporučujeme používat
nejnovější verzi OS. Na starších zařízeních může docházet
k pomalejšímu běhu apky (doporučujeme používat zařízení s čipy
A10 nebo novějšími). Funkcionalita apky plně odpovídá funkcím
uvedeným v této legendě.
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Databáze letiš eBook Obsahuje tištěnou Databázi letiš
v elektronické formě přehledně rozřazenou do dílčích kapitol.
PDF si zobrazím na celou obrazovku nebo v bočním okně.

Podrobné nastavení Apku si mohu nastavit podle mých potřeb. Druh
a měřítko mapy, způsob ovládání mapy prsty, symbol polohy - druh letadla,
úsečka směru pohybu a rychlosti. Jednotky pro navigaci, čas LT/UTC, styl
navigační čáry. Zobrazované body zájmu a velikost písma v textech. Druhy
meteo dat a nastavení animace. Nastavení logování letu a stylu čáry.
Ovládání pravák/levák a jazyk apky.
VFR příručka a AIP ČR
Obsahuje kompletní elektronické
vydání VFR příručky a AIP ČR
od ŘLP ČR, přehledně
rozřazené dle kapitol (včetně
ENR a IFR dat). Zobrazení
PDF a listování je stejné jako
u Databáze letiš eBook.

Maximalizace okna
Tlačítkem přepínám
mezi zobrazením PDF
na celou obrazovku
nebo v bočním okně.

Šipky pro rychlý pohyb
mezi jednotlivými
kapitolami. V dané
kapitole listuji prstem
posunem nahoru/dolů.

Obsah
zobrazí
všechny
kapitoly.

Moje body, moje tratě, uložené lety
Seznam všech mnou vytvořených bodů a tratí, možnost editace.
Uložené lety - každý můj let se zaznamenává automaticky při
běhu apky (záznam mohu vypnout v nastavení). Aktuálně se
všechna uživatelská data ukládají pouze lokálně v mém
tabletu / telefonu. Do budoucna bude možné uložená data
synchronizovat např. mezi mým telefonem a tabletem.

Domeček Zobrazí
hlavní ovladací panel.
Podržením prstu na
Správce dat a Aktualizace
domečku otevřu panel
Podrobné informace o dostupných a
Rychlé
nastavení
apky
Rychlé poznámky Mohu si je nakreslit prstem na obrazovku
stažených aktualizacích a výběr
(obsahuje
vybrané
nebo také zapsat text na klávesnici.
požadovaných dat. Notifikaci o nových
položky z podrobného
aktualizacích mi apka zobrazí
Platba licence Aby mi apka ukázala letecká data, musím mít koupenu nastavení - tak abych
automaticky. Aktualizace se stahují
licenci. Nejvýhodnější je koupit si licenci Databáze letiš on-line na nejčastěji používané
inkrementálně - nestahuji vždy všechna
www.aerobaze.cz/app. Tuto licenci mohu aktivovat na dvou zařízeních nastavení nemusel
data, ale pouze nové změněné položky.
- jednom tabletu a jednom telefonu. Mohu si také koupit licenci In-App hledat mezi všemi
položkami).
Purchase (přes AppStore / GooglePlay), ta je ale mírně dražší.
GPS Informace Aktuální hodnoty z GPS.
METEORADAR A STANICE, AKTUÁLNÍ METEO A OBLASTNÍ QNH
Oblastní QNH Informace se
automaticky aktualizuje při každém
zobrazení přímo ze serveru ŘLP ČR.

Meteoradar a stanice Zobrazím tlačítkem MET.
Informace se zobrazí jako další vrstva přes leteckou
mapu. Posuvníkem ovládám animaci meteoradaru.
Počet snímků nastavím v podrobném nastavení.
Podržením tlačítka MET otevřu aktuální oblastní
QNH a rychlé nastavení meteo dat. Všechna meteo
data jsou z ověřených zdrojů: meteoradar a stanice
jsou od ČHMÚ, oblastní QNH, METAR+TAF, SIGMET+
AIRMET+WRNG a letecké předpovědi jsou od ŘLP ČR.
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Aktuální METEO a předpově
Aktuální meteoinformace od ŘLP ČR
pro ČR, SR a okolní státy. Informace
jsou poskytovány v textovém formátu
se základním
formátováním pro lépe čitelné
zobrazení
obsáhlejších
informací je
nezbytné
zvětšit nebo
maximalizovat
boční okno
(aby byla šířka
okna větší než
délka zalomení
řádků).
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METAR/SPECI + TAF + AD WRNG
Aktuální meteo informace a předpově
od ŘLP ČR najdu u každého letiště pro
které jsou vydávané pod záložkou
NAV/INFO v zobrazení detailu letiště.
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