ThyNote.com

Cestování............................................................................................................................................................. 3
Jak přidat zajímavost ..................................................................................................................................................... 4
Jak ohodnotit objekt ..................................................................................................................................................... 6
Jak navštívit objekt ........................................................................................................................................................ 7
Jak upravit svou zajímavost .......................................................................................................................................... 8
Jak přidat překlad .......................................................................................................................................................... 9
Jak vyhledat nejbližší zajímavosti ................................................................................................................................ 10
Jak přidat otevírací dobu zajímavosti.......................................................................................................................... 11
Uživatel ............................................................................................................................................................. 12
Jak vytvořit účet .......................................................................................................................................................... 13
Jak se přihlásit ............................................................................................................................................................. 14
Jak naplánovat výlet .................................................................................................................................................... 15
Jak přidat článek.......................................................................................................................................................... 16
Jak přidat přítele ......................................................................................................................................................... 17
Jak odeslat soukromou zprávu.................................................................................................................................... 18
Jak chatovat s přáteli................................................................................................................................................... 19
Navštívená místa ......................................................................................................................................................... 20
Jak zjistit počet bodů................................................................................................................................................... 21
Nástěnka ..................................................................................................................................................................... 22
Tréninky ...................................................................................................................................................................... 23
Jak závodit s přáteli ..................................................................................................................................................... 25
Mapa ................................................................................................................................................................. 28
Vyhledávání ................................................................................................................................................................. 29
Kalendář akci ..................................................................................................................................................... 30
Jak vyhledat událost .................................................................................................................................................... 31
Jak přidat událost ........................................................................................................................................................ 32
Jak vytvořit soukromou událost .................................................................................................................................. 33
Ubytování .......................................................................................................................................................... 34
Jak přidat ubytování .................................................................................................................................................... 35
Jak upravit ubytování .................................................................................................................................................. 37
Jak vyhledat ubytování................................................................................................................................................ 39
Jak upravit cenu za pokoj ............................................................................................................................................ 40
Jak zarezervovat ubytování ......................................................................................................................................... 41
Jak zjistit trasu k ubytování ......................................................................................................................................... 42

1

ThyNote.com
Jak naplánovat výlet .................................................................................................................................................... 45
Jak zobrazit zajímavosti v okolí ................................................................................................................................... 47
Jak předat ubytování na jiný profil.............................................................................................................................. 48
Jak přidat další jazykové překlady ............................................................................................................................... 49
Jak si vypůjčit automobil v okolí ubytování ................................................................................................................ 50
Jak zvýraznit své ubytování ......................................................................................................................................... 51
Premium účet .................................................................................................................................................... 52
Jak uhradit premium účet ........................................................................................................................................... 53
Jak získat premium účet zdarma ................................................................................................................................. 54
K čemu slouží premium účet ....................................................................................................................................... 55
Jak zjistit trasu ............................................................................................................................................................. 56
Jak zakoupit letenku.................................................................................................................................................... 58
Jak vyhledat trasu autobusem .................................................................................................................................... 60
Jak vyhledat trasu vlakem ........................................................................................................................................... 63

2

ThyNote.com

Cestování

3

ThyNote.com

Jak přidat zajímavost
1. Nejprve je nutné, vybrat si danou kategorii, do které si přejete umístit Vámi zvolený článek

2. V horní části dané kategorie, se nachází velké tlačítko "Přidat nový objekt"
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Vyplňte formulář dle následujících požadavků

3. Po vyplnění klikněte na zelené tlačítko "Uložit", které Vás přesměruje ihned na nově přidaný objekt
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Jak ohodnotit objekt
1. Přidání hodnocení je možné pouze v případě, pokud jste úspěšně přihlášen (Jak se přihlásit) a také, pokud jste
tento objekt navštívil (Jak navštívit objekt)

2. Pro přidání hodnocení, je nutné kliknout na detail daného objektu a sjet do dolní části obrazovky. V dolní části
obrazovky, se nachází několik záložek, ze kterých je druhá záložka "hodnocení".

3. Po kliknutí na druhou záložku, se v pravé části zobrazí modré tlačítko. Po kliknutí na toto tlačítko, se Vám otevře
nové okno, kam je možné zapsat Vaše hodnocení.
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Jak navštívit objekt
1. Přidání hodnocení je možné pouze v případě, pokud jste úspěšně přihlášen (Jak se přihlásit) a nacházíte se v
detailu daného objektu.

2. Objekt označíte za navštívěný tak, že v detailu objektu, kliknete na zelené tlačítko "Navštívil jsem" v pravé části
obrazovky.

3. Tento objekt můžete poté hodnotit (Jak ohodnotit objekt) a také se Vám zobrazí ve Vašem profilu, v sekci Můj
profil Navštívená místa

4. Veškeré body je potom možné spravovat u uživatelského profilu - Můj profil - Mé body
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Jak upravit svou zajímavost
1. Nejprve je nutné přejít do detailu samotné zajímavosti, kterou chcete upravit. V samotném detailu, se vpravo od
názvu, nachází ikonka tužky, na kterou kliknete a vyjedou Vám další možnosti
2. Po kliknutí na tlačítko "upravit", se Vám zobrazí formulář pro úpravu zajímavosti

Vyplňte formulář dle následujících požadavků

3. Po vyplnění klikněte na zelené tlačítko "Uložit", které Vás přesměruje ihned na nově přidaný objekt
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Jak přidat překlad
1. Nejprve je nutné přejít do detailu samotné zajímavosti, kterou chcete upravit. V samotném detailu, se vpravo od
názvu, nachází ikonka tužky, na kterou kliknete a zobrazí se další možnosti
2. Zde si můžeme vybrat, jaký překlad ze všech dostupných jazyků, budeme chtít přidávat. Po kliknutí Vám vyjede
následující formulář.

Vyplňte formulář dle následujících požadavků
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Jak vyhledat nejbližší zajímavosti
1. Tato funkce je dostupná pouze pro mobilní telefony z důvodu snažší získání aktuální lokace telefonu. Pro
zobrazení zajímavostí ve Vašem okolí pro PC, doporučujeme Mapa - vyhledávání.
2. Na mobilním telefonu, klikněte v horním menu do sekce "cestování", kde se Vám zobrazí list aktuálních kategorií.
Zde si vyberte patřičnou kategorii, která Vás nejvíce zajímá.

4. Po rozkliknutí kategorie, která Vás zajímá, se Vám automaticky seřadí zajímavosti od nejbližší vzdálenosti, až
po tu nejvzdálenější zajímavost.

3. Tip: Pokud kliknete na modré tlačítko s vypsanou vzdáleností, tak se Vám daná lokace automaticky nastaví do
Vaší navigace.
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Jak přidat otevírací dobu zajímavosti
1. Nejprve je nutné přejít do detailu samotné zajímavosti, kterou chcete upravit. V samotném detailu, se
vpravo od názvu, nachází ikonka tužky, na kterou kliknete a zobrazí se další možnosti
2. Zde vybereme možnost "Otevírací hodiny". Po kliknutí Vám vyjede následující formulář. Je možné zde přidat
otevírací dobu na různá období, tzn. například na léto a zimu jiné otevírací hodiny, než-li na jaro atd..

Vyplňte formulář dle následujících požadavků

3. Po vyplnění klikněte na tlačítko "Uložit", které Vás přesměruje ihned na detail dané zajímavosti.
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Uživatel
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Jak vytvořit účet
1. Pro plné využívání služeb portálu ThyNote.com je vhodné mít vytvořenou registraci. Tu vytvoříte tak, že kliknete
na odkaz "registrovat", které se nachází v horní části menu, ihned pod vyhledáváním.
2. Jakmile kliknete na odkaz, zobrazí se Vám formulář se dvěmi záložkami, které je vhodné vyplnit pro plné
využívání všech funkcí portálu.

3. Jakmile máte hotovou první záložku, je vhodné mít vyplněnou i druhou a poté vytvořit účet a plně využívat celý
portál.
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Jak se přihlásit

1. Přihlášení na našich stránkách můžete provést hned několika způsoby, je možné se přihlásit pomocí sociální sítě
Facebook.com či Google.com, případně pomocí uživatelského jména a hesla.
2. Přihlášení se provádí na stránce "Přihlásit", na kterou se dostanete tak, že kliknete na odkaz "Přihlásit", který se
nachází v horní části menu, ihned pod vyhledáváním.
3. TIP: Pokud jste zapomněli své heslo, je možné využít funkce "zapomenuté heslo", kdy se Vám nové heslo zašle
na Váš e-mail.
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Jak naplánovat výlet
1. Naplánování výletu jde několika způsoby. Můžete jednoduše provést naplánování výletu navolením bodů na
mapě a nebo také můžete importovat již nahranou trasu pomocí Vašeho snímače.

2. Pro přidání již nahrané trasy je vytvořen formulář, který se nachází v Můj profil - Mé výlety a v horní části
kliknout na "importovat trasu".

3. Pokračujte dle následujícího formuláře
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Jak přidat článek
1. Přidání článku slouží především k získání bodů pro účet PREMIUM, ale také k zobrazení například Vaší trasy
vč. zážitku.

2. Pro přidání článků je vytvořen formulář, který se nachází v Můj profil - Články a v horní části kliknout na
modré tlačítko "Přidat nový článek".

Pokračujte dle následujícího formuláře
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Jak přidat přítele
1. Přidání přítele je vhodné, pokud chcete s Vašimi přáteli využívat mnoho funkcí, které Vám systém nabízí.
Například chatování, sdílení událostí či třeba zasílání soukromých zpráv.

2. Přidávání do přátel je zcela jednoduché. Stačí otevřít WWW adresu, kterou si Váš přítel zvolil při registraci, tedy
adresu ve tvaru www.thynote.com/profil/***, kde *** je přezdívka Vašeho přítele.

3. Jakmile otevřete profil Vašeho přítele, tak v pravé části je tlačítko pro přidání do přátel.

4. Po odeslání žádosti o přátelství, přijde Vašemu příteli na e-mail žádost, kterou je nutné potvrdit. Poté můžete
využívat veškeré funkce pro společné přátele
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Jak odeslat soukromou zprávu
1. Zaslání zprávy je zcela jednoduché. Stačí otevřít WWW adresu, kterou si Váš přítel zvolil při registraci, tedy
adresu ve tvaru www.thynote.com/profil/***, kde *** je přezdívka Vašeho přítele.

2. Jakmile otevřete profil Vašeho přítele, tak v pravé části je tlačítko pro přidání do přátel.
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Jak chatovat s přáteli
1. Chatování s přáteli je jednoduché, ale je nutné mít Vašeho kamaráda přidaného v přátelích. Jakmile máte tento
krok hotov, tak stačí kliknout v dolní části na modré tlačítko "chat", které Vám zobrazí seznam Vašich přátel.
2. Jakmile kliknete na zvoleného přítele, otevře se Vám další okno, pomocí kterého můžete spolu v reálném čase
chatovat.
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Navštívená místa
1. Stránka "navštívená místa" slouží k Vašemu snadnému přehledu zajímavostí, které jste v minulosti navštívili,
přidali a nebo třeba ohodnotili.
2. V seznamu je také možné, si jednoduše listovat navštívené zajímavosti pomocí roku a to tak, že kliknete na
zelené tlačítko roku, který Vás zajímá. Jsou zde zobrazeny pouze roky, ve kterých jste nějakou zajímavost
navštívil.
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Jak zjistit počet bodů
1. V systému Thynote.com je možné získat body, které slouží k získání PREMIUM účtu zdarma.
2. Za každý článek, zajímavost a nebo například výlet získáváte body, které vidíte ve svém přehledu detailně
rozepsány a ihned vidíte, kolik potřebujete pro získání PREMIUM účtu zdarma.
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Nástěnka
1. Nástěnka slouží jako nástroj pro snažší sdílení informací napříč přáteli. Pokud navštívíte nějakou událost, přidáte
hodnocení a nebo třeba napíšete příspěvek, tak všichni Vaši přátelé to na zdi uvidí, mohou komentovat a nebo se
inspirovat pro výlet.

2. Zeď uvidí pouze lidé, které máte v přátelích a rovněž uvidí pouze to, co jste si nastavili při registraci Vašeho účtu

3. Na nástěnce jsou dvě záložky, ve kterých vidíte všechny příspěvky, přidané fotografie a nebo třeba navštívená
místa

4. V další záložce, vidíte přehledně veškerou aktivitu Vašeho přítele.
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Tréninky
1. Portál ThyNote.com nabízí Vám i Vašim přátelům, si jednoduše zaznamenávat Vaše tréninky a mít jednoduchý
přehled o Vaší fyzické aktivitě.
2. Jakmile zadáte, importujete a nebo nahrajete Vaši fyzickou aktivitu, tak Vám ji systém vyobrazí na mapě,
vypočítá vzdálenost, zobrazí graf s nadmořskou výškou a vypočítá průměrnou rychlost. Pokud jste při registraci
zadali všechny údaje vč. Vaší váhy, tak Vám systém bude počítat i spálené kcal.
3. Jakmile zadáte, importujete a nebo nahrajete Vaši fyzickou aktivitu, tak Vám ji systém vyobrazí na mapě,
vypočítá vzdálenost, zobrazí graf s nadmořskou výškou a vypočítá průměrnou rychlost. Pokud jste při registraci
zadali všechny údaje vč. Vaší váhy, tak Vám systém bude počítat i spálené kcal.
4. TIP: případě mobilní aplikace, je zde tlačítko "nahrát trénink", čímž bude systém automaticky ukládat Vaši
polohu a dle toho provádět výpočty a zaznamenávat trasu
5. TIP: U každého Vašeho tréninku, je funkce - opakovat trénink - která Vám pomůže lépe vyobrazovat Vaše
dosavadní tréninky. Vidíte vždy Váš progres a předchozí statistiky, díky čemu můžete porovnávat dosavadní
výsledky.

6. Po zadání všech parametrů, se Vám trénink importuje přímo do systému, přepočítají se hodnoty dle zadaných
parametrů a zobrazí se Vám nový absolvovaný výlet, který můžete například rovnou sdílet mezi své přátele.
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Jak závodit s přáteli
1. Portál ThyNote.com nabízí Vám i Vašim přátelům, spolu jednoduše závodit mezi sebou. Stačí si zvolit start a cíl a
poté je již pouze na Vás, se dostat do cíle rychleji, než Vaši přátelé. Jediné, co k tomu potřebujete, si jednoduše
navolit trasu a zaslat pozvánky Vašim přátelům.
2. Pokud chcete vyzvat Vaše přátelé, tak stačí zadat formulář na stránce Můj profil - Trénink - Závodit s přáteli, kde
je připraven jednoduchý formulář.

V další záložce, vidíte přehledně veškerou aktivitu Vašeho přítele.
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3. Po vyplnění formuláře, přijde přátelům, které jste zadali v předchozím kroku, upozornění do jejich mobilní
aplikace s tím, že jste je vyzval na výlet.

4. Po přijetí jsou následně přesměrování na do mapy, kde jsou 3 tlačítka:




Start - Tím začnete závod
Statistiky - Vypočítané statistiky na základě dat
Pořadí - Aktuální pořadí

5. Po kliknutí na start, odstartujete závod a v sekci pořadí můžete sledovat, jak si aktuálně vedete.
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V další záložce, vidíte přehledně veškerou aktivitu Vašeho přítele.
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Mapa
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Vyhledávání
1. Aplikace ThyNote.com nabízí hned několik možností, jak pohodlně hledat v mapě. Je možnost vyhledávat
veřejnou dopravu, naplánovat výlet a nebo třeba zjistit trasu k místu. Také nabízí funkci pro zobrazení
zajímavostí kdekoliv ve světě a to následovně:
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Kalendář akcí
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Jak vyhledat událost
1. Pokud hledáte nějakou konkrétní událost, stačí využít formulář v horní části, který se nachází na stránce po
kliknutí v menu na "Kalendář akcí"
2. TIP: Nemusíte zadávat celý formulář, stačí zadat jenom některou hodnotu z daného formuláře a vyhledají se
všechny akce, které vyhovují Vašim kritériím
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Jak přidat událost
1. Zobrazte si hlavní stránku sekce "Kalendář akci" a to tak, že klikněte v horní menu na pole "Kalendář akcí".
2. V horní části dané kategorie, se nachází velké tlačítko "Přidat nový objekt".
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Jak vytvořit soukromou událost
1. Zobrazte si hlavní stránku sekce "Kalendář akci" a to tak, že klikněte v horní menu na pole "Kalendář akcí".
2. V horní části dané kategorie, se nachází velké tlačítko "Přidat nový objekt". Ve formuláři je nutné zaškrtnout pole
"Soukromá" a následně ihned pod tím vybrat přátelé, pro které chcete danou událost sdílet.

Vyplňte formulář dle následujících požadavků
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Ubytování
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Jak přidat ubytování
1. V horní části menu, klikněte na tlačítko "Ubytování"
2. V pravé části se nachází velké tlačítko "Přidat ubytování"
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Vyplňte formulář dle následujících požadavků

3. vyplnění klikněte na zelené tlačítko "Uložit", které Vás přesměruje ihned na nově přidaný objekt

4. Veškeré objekty je potom možné spravovat u uživatelského profilu - Můj profil - Mé objekty
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Jak upravit ubytování
1. Nejprve je nutné přejít do detailu samotného ubytování, které chcete upravit. V samotném detailu, se
vpravo od názvu, nachází ikonka tužky, na kterou kliknete a vyjedou Vám další možnosti.
2. Po kliknutí na tlačítko "upravit", se Vám zobrazí formulář pro úpravu zajímavosti

37

ThyNote.com
Vyplňte formulář dle následujících požadavků

3. Po vyplnění klikněte na zelené tlačítko "Uložit", které Vás přesměruje ihned na nově upravený objekt
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Jak vyhledat ubytování
1. V horní části menu, klikněte na tlačítko "ubytování".
2. Po kliknutí se Vám zobrazí vyhledávací pole uprostřed obrazovky.

3. Pomocí vyhledávače, můžete vyfiltrovat veškerá ubytování ve Vaší lokalitě, doporučujeme také udávat rozsah
počtu km, abychom našli co nejvíce ubytování ve Vaší lokaci
4. TIP: Využijte našeptávač, který se zobrazí v okamžiku, jakmile začnete psát název města / státu.
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Jak upravit cenu za pokoj
1. Přijděte do detailu daného ubytování, kde chcete cenu upravit a tam klikněte na ikonku tužky, která se nachází
vpravo od názvu ubytování.
2. Po kliknutí se Vám zobrazí menu, kde se nachází i tlačítko "Úprava cen".

Vyplňte formulář dle následujících požadavků
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Jak zarezervovat ubytování
1. Přijděte do detailu daného ubytování, kde chcete chcete registrovat.
2. Po kliknutí se Vám v pravé části zobrazí velké zelené tlačítko "Mám zájem", které Vás přesměřuje přímo na
rezervaci daného ubytování
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Jak zjistit trasu k ubytování
1. Přijděte do detailu daného ubytování, ke kterému chcete zjistit trasu.
2. Po kliknutí se Vám v pravé části zobrazí velké modré tlačítko "Zjistit trasu", které Vás přesměruje do vyhledávání
trasy s již předpřipravenou pozicí daného ubytování.

Vyplňte formulář dle následujících požadavků
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3. Po zadání místa příjezdu i odjezdu, se Vám v pravé části na mapě, zobrazí ihned body odkud a kam chcete jet

4. TIP: Bod A a bod B je možné po mapě posouvat podle potřeb
5. TIP: Pokud si chcete udělat během trasy výlet do nějaké lokality, tak stačí danou linku, která spojuje bod A a
bod B, přetáhnout do míst, kam si chcete udělat výlet. Trasa bude ihned aktualizována
6. Po určeních všech parametrů, klikněte na tlačítko "vyhledat", čímž se Vám zobrazí veškeré možnosti trasy, které
splní veškeré požadavky.
7. TIP: Nemusíte zadávat celou adresu místa, kam plánujete vycestovat. Můžete také využít našeptávač, který se
zobrazí v okamžiku, kdy začnete psát místo odjezdu / příjezdu.
8. TIP: Stránky s detailem trasy jsou optimalizovány pro vytištění, kdy si můžete vytisknout pouze ty
nejdůležitější místa pro trasu
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9. Vybranou trasu, která Vám nejvíce vyhovuje, je možné zobrazit jako samostatný odkaz a to tak, že na konci
vybrané trasy, kliknete na modré tlačítko "detail trasy". V detailu trasy najdete spousty funkcí, které se v
přehledu nenachází, jako například důležitá místa v místě příjezdu a spousty další.
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Jak naplánovat výlet
1. Přijděte do detailu daného ubytování, ke kterému chcete naplánovat výlet
2. Po kliknutí se Vám v pravé části zobrazí velké modré tlačítko "Naplánovat výlet", které Vás přesměruje do
plánování výletu s již předpřipravenou pozicí daného ubytování.

Vyplňte formulář dle následujících požadavků

3. Po zadání místa příjezdu i odjezdu, se Vám v pravé části na mapě, zobrazí ihned body odkud a kam chcete jet
4. TIP: Bod A a bod B je možné po mapě posouvat podle potřeb
5. TIP: Pokud si chcete udělat během trasy výlet do nějaké lokality, tak stačí danou linku, která spojuje bod A a
bod B, přetáhnout do míst, kam si chcete udělat výlet. Trasa bude ihned aktualizována
6. TIP: Do výletu je možné přidat zajímavost v lokalitě, kterou chcete. Lokalita se poté automaticky uloží do mapy
a přepočítá se vstupné.
7. TIP: Nemusíte zadávat celou adresu místa, kam plánujete vycestovat. Můžete také využít našeptávač, který se
zobrazí v okamžiku, kdy začnete psát místo odjezdu / příjezdu.
8. TIP: Stránky s detailem trasy jsou optimalizovány pro vytištění, kdy si můžete vytisknout pouze ty
nejdůležitější místa pro výlet
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9. Po určeních všech parametrů, klikněte na tlačítko "uložit", čímž se Vám výlet uloží do Vašeho profilu, do sekce
mé výlety

10. Veškeré objekty je potom možné spravovat u uživatelského profilu - Můj profil - Mé výlety
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Jak zobrazit zajímavosti v okolí
1. Přijděte do detailu daného ubytování, u kterého chcete zobrazit zajímavosti v dané lokalitě.
2. V pravé části stránky, se nachází mapka, která zobrazuje zajímavosti v okolí. Co přesně se má zobrazovat, si
můžete určit tak, že kliknete na zelené tlačítko ihned pod mapou.

3. Po kliknutí na tlačítko, se Vám zobrazí nové tlačítko, pomocí kterého si můžete upravit zobrazované zajímavosti.

47

ThyNote.com

Jak předat ubytování na jiný profil
1. Na portálu ThyNote.com je možné předat ubytování na jiný profil. Je to především z důvodu partnerských
programů, kdy již získáte provizi za dané ubytování. Funkci předání najdete v detailu daného ubytování.

2. Funkce předání se nachází v okně, který se zobrazí po kliknutí na ikonku tužky vpravo od nápisu ubytování.

3. Po kliknutí na tlačítko "předat ubytování", se Vám vytvoří unikátní link, který je potřeba zaslat tomu, komu
chcete ubytování darovat.
4. Veškeré objekty je potom možné spravovat u uživatelského profilu - Můj profil - Mé objekty
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Jak přidat další jazykové překlady
1. Nejprve je nutné přejít do detailu samotného ubytování, které chcete upravit. V samotném detailu, se vpravo od
názvu, nachází ikonka tužky, na kterou kliknete a vyjedou Vám další možnosti
2. Po kliknutí na tlačítko "Jazykové mutace", se Vám zobrazí formulář pro úpravu zajímavosti

Vyplňte formulář dle následujících požadavků
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Jak si vypůjčit automobil v okolí ubytování
1. Nejprve je nutné přejít do detailu samotného ubytování, které chcete upravit. V samotném detailu, se vpravo od
názvu, nachází ikonka tužky, na kterou kliknete a vyjedou Vám další možnosti
2. Po kliknutí na tlačítko "Chci si zde vypůjčit automobil", se Vám zobrazí formulář pro úpravu zajímavosti

Vyplňte formulář dle následujících požadavků
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Jak zvýraznit své ubytování
1. Zvýraznit ubytování jde při vytváření ubytování, či při editaci ubytování
2. Při editaci / úpravě se Vám zobrazí speciální formulář, přes který je možné přidat k ubytování speciální možnosti,
které Vás odliší od ostatních ubytování. Rovněž budete vždy první ve vyhledávání
Vyplňte formulář dle následujících požadavků

Následně si vyberete balíček, který pro ubytování chcete a poté budete přesměrování na platební bránu
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Premium účet
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Jak uhradit premium účet
1. Premium účet především slouží jako příspěvek na provoz a další vývoj webových stránek ThyNote.com a verzi
pro mobilní zařízení m.ThyNote.com. Na oplátku tím získáte spousty výhod. Premium účet je možné také získat
zdarma. Pokud jste se ale rozhodly pro možnost uhrazení, tak postup je následující.

2. Je potřeba otevřít stránku PREMIUM, která se Vám otevře, pokud kliknete na odkaz "Premium" v horní části
webu, ihned pod vyhledáváním.

3. Následně si vyberte balíček a klikněte na zelené tlačítko, které Vás přesměruje na platební bránu.
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Jak získat premium účet zdarma
1. Premium účet především slouží jako příspěvek na provoz a další vývoj webových stránek ThyNote.com a verzi
pro mobilní zařízení m.ThyNote.com. Na oplátku tím získáte spousty výhod.

2. Premium účet je možné také získat uhrazením. Pokud jste se ale rozhodly pro možnost zdarma, tak postup je
následující.

Napište svůj článek na téma, týkající se cestování, ubytování či výletů
Nejvíce bodů získáte za napsání a zveřejnění článku o některé přírodní, kulturní zajímavosti, výletu, nebo události
která by mohla zajímat ostatní uživatele webu. Články jdou propojit s již vloženýma zajímavostmi, které se u článku
budou zobrazovat.

Vložte turistickou zajímavost
Body můžete získat také za vložení některé turistické zajímavosti ať už přírodní, kulturní, historické a jiných.

Vložte turistickou trasu i s popisem výletu
Za zveřejnění a doporučení zajímavé turistické trasy ostatním získáte taky větší počet bodu. Podmínkou je mít GPX
soubor z vaší GPS pro nahrání prezentovaného výletu.

Vložte libovolnou událost
Koná se ve Vašem okolí nějaká zajímavá událost, nebo o některé víte, která by stála za zveřejnění?

3. Veškeré body je potom možné spravovat u uživatelského profilu - Můj profil - Mé body
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K čemu slouží premium účet
1. Premium účet především slouží jako příspěvek na provoz a další vývoj webových stránek ThyNote.com a verzi
pro mobilní zařízení m.ThyNote.com. Na oplátku tím získáte spousty výhod.
2. Premium účet je možné uhradit, či jej získat zdarma

3.

Veškeré výhody premium účtu, jsou uvedeny na této stránce
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Jak zjistit trasu
1. Pokud chcete navigovat hromadnou dopravou do daného místa, klikněte v horní části na tlačítko "Veřejná
doprava".
Vyplňte formulář dle následujících požadavků

2. Vyplňte formulář dle následujících požadavků
3. Po zadání místa příjezdu i odjezdu, se Vám v pravé části na mapě, zobrazí ihned body odkud a kam chcete jet

56

ThyNote.com
4. TIP: Pokud si chcete udělat během trasy výlet do nějaké lokality, tak stačí danou linku, která spojuje bod A a
bod B, přetáhnout do míst, kam si chcete udělat výlet. Trasa bude ihned aktualizována
5. Po určeních všech parametrů, klikněte na tlačítko "vyhledat", čímž se Vám zobrazí veškeré možnosti trasy, které
splní veškeré požadavky.
6. Vybranou trasu, která Vám nejvíce vyhovuje, je možné zobrazit jako samostatný odkaz a to tak, že na konci
vybrané trasy, kliknete na modré tlačítko "detail trasy". V detailu trasy najdete spousty funkcí, které se v
přehledu nenachází, jako například důležitá místa v místě příjezdu a spousty další.

7. TIP: Nemusíte zadávat celou adresu místa, kam plánujete vycestovat. Můžete také využít našeptávač, který se
zobrazí v okamžiku, kdy začnete psát místo odjezdu / příjezdu.
8. TIP: Stránky s detailem trasy jsou optimalizovány pro vytištění, kdy si můžete vytisknout pouze ty
nejdůležitější místa pro trasu
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Jak zakoupit letenku
1. Pokud si chcete zakoupit letenky přímo z našeho portálu, nabídli jsme Vám na to jednoduchou možnost, kdy si
můžete na několik kliků, nakoupit letenky přímo do vybrané destinace.
2. Jako první je nutné vyplnit formulář na stránce Veřejná doprava. Zde vyplňte formulář dle následujících
požadavků.

3. Po zadání místa odletu i příletu, se Vám v pravé části na mapě, zobrazí ihned body odkud a kam chcete letět
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4. Po určeních všech parametrů, klikněte na tlačítko "vyhledat", čímž se Vám zobrazí veškeré možnosti letu, které
splní veškeré požadavky. Letenku zakoupíte tak, že kliknete na šipku, která se nachází pod daným letem, který
Vám nejvíce vyhovuje

5. TIP: Nemusíte zadávat celou adresu místa, kam plánujete vycestovat. Můžete také využít našeptávač, který se
zobrazí v okamžiku, kdy začnete psát místo odjezdu / příjezdu.
6. TIP: Stránky s detailem trasy jsou optimalizovány pro vytištění, kdy si můžete vytisknout pouze ty
nejdůležitější místa pro trasu
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Jak vyhledat trasu autobusem
1. Pokud chcete navigovat autobusem do daného místa, klikněte v horní části na tlačítko "Veřejná doprava".
Vyplňte formulář dle následujících požadavků

2. Po zadání místa příjezdu i odjezdu, se Vám v pravé části na mapě, zobrazí ihned body odkud a kam chcete jet
3. TIP: Bod A a bod B je možné po mapě posouvat podle potřeb
4. TIP: Pokud si chcete udělat během trasy výlet do nějaké lokality, tak stačí danou linku, která spojuje bod A a
bod B, přetáhnout do míst, kam si chcete udělat výlet. Trasa bude ihned aktualizována
5. TIP: Nemusíte zadávat celou adresu místa, kam plánujete vycestovat. Můžete také využít našeptávač, který se
zobrazí v okamžiku, kdy začnete psát místo odjezdu / příjezdu.
6. TIP: Stránky s detailem trasy jsou optimalizovány pro vytištění, kdy si můžete vytisknout pouze ty
nejdůležitější místa pro trasu
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7. Po určeních všech parametrů, klikněte na tlačítko "vyhledat", čímž se Vám zobrazí veškeré možnosti trasy, které
splní veškeré požadavky.
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8. Vybranou trasu, která Vám nejvíce vyhovuje, je možné zobrazit jako samostatný odkaz a to tak, že na konci
vybrané trasy, kliknete na modré tlačítko "detail trasy". V detailu trasy najdete spousty funkcí, které se v
přehledu nenachází, jako například důležitá místa v místě příjezdu a spousty další.
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Jak vyhledat trasu vlakem
1. Pokud chcete navigovat vlakem do daného místa, klikněte v horní části na tlačítko "Veřejná doprava".
Vyplňte formulář dle následujících požadavků

2. Po zadání místa příjezdu i odjezdu, se Vám v pravé části na mapě, zobrazí ihned body odkud a kam chcete jet

63

ThyNote.com
3. TIP: Bod A a bod B je možné po mapě posouvat podle potřeb
4. TIP: Pokud si chcete udělat během trasy výlet do nějaké lokality, tak stačí danou linku, která spojuje bod A a
bod B, přetáhnout do míst, kam si chcete udělat výlet. Trasa bude ihned aktualizována
5. Po určeních všech parametrů, klikněte na tlačítko "vyhledat", čímž se Vám zobrazí veškeré možnosti trasy, které
splní veškeré požadavky.
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6. Vybranou trasu, která Vám nejvíce vyhovuje, je možné zobrazit jako samostatný odkaz a to tak, že na konci
vybrané trasy, kliknete na modré tlačítko "detail trasy". V detailu trasy najdete spousty funkcí, které se v
přehledu nenachází, jako například důležitá místa v místě příjezdu a spousty další.
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