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MAPLOK pro členy 
Služba je určena pouze pro členy spolku a podmínky jsou:  

 archivuje se jen posledních 90 dní záznamů o pohybu 

 uživatele může vytvořit maximálně 5 dalších podřízených uživatelů 

 uživatele může přidat maximálně 10 zařízení 

 server poskytuje základní reverzní GEOCODING v OpenStreetMaps 

 server běží 24/7 bez garance odstávky a bez pravidelného zálohování 

 sledování polohy mobilního telefonu/zařízení je dovolené jen s vědomím a 
souhlasem uživatele 

 

Jak začít 

Krok 1 

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Traccar Client pro Android nebo iOS (Apple) nebo 
použijte podporované zařízení, které si sami nakonfigurujete. Případně lze objednat 
GPS tracker a nechat si ho nakonfigurovat pro provoz (více informací vám poskytne na 
Zello kanále VPM CZ CH4 Mirek Vražkov) 

Aktuálně jsou na serveru povolené následující porty pro připojení GPS zařízení  5001, 
5002, 5013, 5015, 5023. Dále port 5055 pro sledování pomocí mobilní aplikace Traccar 
klient pro Android a iOS 

 

  

  

Aplikace pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.client 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.client
https://itunes.apple.com/us/app/traccar-client/id843156974
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Aplikace pro Android APK soubor: https://github.com/traccar/traccar-client-
android/releases/download/v6.16/app-regular-release.apk 

Aplikace pro Android APK soubor (*skrytá verze): https://github.com/traccar/traccar-
client-android/releases/download/v6.16/app-hidden-release.apk 

Aplikace pro iOS: https://itunes.apple.com/us/app/traccar-client/id843156974 

* kromě standardní verze existuje speciální skrytá verze, která zahrnuje úpravy, aby byla neviditelná pro uživatele 
telefonu, otevření a nastavení aplikace přes https://www.traccar.org/hidden/ 

 

Krok 2 

Nastavte aplikaci Traccar Client 

 

URL 
serveru: http://maplok.vpmcz.net:5055 

Přesnost umístění: Vysoká 

Frekvence: 300 

Vzdálenost: 45 

Úhel: 20 

Nezapomeňte službu zapnout pomocí 
přepínače „Stav služby“ 

  

* Adresa URL serveru musí být nastavena 
tak, jak je uvedeno, pozor na http:// 

** Zařízení Android mají také nastavení 
přesnosti. Toto nastavení najdete v 
Android>Nastavení>Umístění. Toto 
nastavení má přednost před nastavením v 
aplikaci  Traccar client 

 
 

 

https://github.com/traccar/traccar-client-android/releases/download/v6.16/app-regular-release.apk
https://github.com/traccar/traccar-client-android/releases/download/v6.16/app-regular-release.apk
https://github.com/traccar/traccar-client-android/releases/download/v6.16/app-hidden-release.apk
https://github.com/traccar/traccar-client-android/releases/download/v6.16/app-hidden-release.apk
https://itunes.apple.com/us/app/traccar-client/id843156974
https://www.traccar.org/hidden/
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 Krok 3 

Přihlášení do webové aplikace a přidání zařízení 

Pro přihlášení k webovému rozhraní použijte odkaz https://maplok.vpmcz.net/ 

Zadejte přihlašovací jméno vpm+členské číslo (např. vpm1) a heslo 876678. 

Ihned po přihlášení klikněte na ozubené kolečko v pravé horní části, vyberte účet. Do 
pole „E-mail“ vyplňte svoji emailovou adresu a v poli „Heslo“ zadejte nové heslo. Údaje 
potvrďte kliknutím na fajfku. Od teď se budete přihlašovat pomocí uvedeného 
emailu a hesla. 

 

 

 

 

 

 

 

https://maplok.vpmcz.net/
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Pro vložení nového zařízení klikněte na ikonu „+“ v levém horním rohu. Zadejte „Jméno“ 
označení zařízení a vložte Identifikátor (ten naleznete v aplikaci Traccar Client pod 
označením Identifikátor zařízení) . Změny potvrďte. 

 

Pokud jste nastavení v aplikaci Traccar Client a přidání zařízení do webového rozhraní 
provedli správně, mělo by se vám zobrazit zařízení online na mapě.
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Pokud vám pro správu více vyhovuje mobilní aplikace stáhněte si Traccar Manager 
(Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.manager 

Zadejte údaje: 

Server: https://maplok.vpmcz.net 

Pro přihlášení použijte e-mail a heslo, které používáte pro webové rozhraní. 

 

Další tipy a nastavení 

1) Notifikace do aplikace Telegram 

Pokud aplikaci Telegram používáš přidej si: Traccar notifikace 

Jakmile se do skupiny přidáš, ozvi se mi. Pošlu ti vygenerované ID, které vložíš v 
rozhraní/aplikaci serveru do pole „Telefon“. Od teď ti budou oznámení chodit nejen na e-
mail, ale také do aplikace Telegram. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.manager

