
TomTom Rider 550 uživatelská recenze 

Zdravím, rozhodl jsem se napsat recenzi z pohledu uživatele nikoli novináře či reportéra. 

Pokud si kupujete navigaci, nikdo vám ji nepůjčí na vyzkoušení v reálném provozu a na delší dobu, 

abyste si ji mohli opravdu osahat, a ne jenom sáhnout. V obchodě zjistíte velmi málo o funkcích, 

které jsou v zařízení dostupné. 

Předešlou navigaci TomTom 730 Go, jsem používal zhruba 10 let. Byla to běžná navigace do auta. Na 

motorce jsem ji používal v nepromokavé brašničce připojenou k náhlavní soupravě přes BT. Najel s ní 

desítky tisíc spokojených kilometrů. Z důvodu zastaralosti a limitovaným technickým možnostem byla 

odstavena z aktualizací. 

Rider má zabudované Wifi a Bluetooth, které (možná bohužel) nejdou vypnout. Nicméně Wifi je 

vhodná varianta k aktualizaci map, software, dopravní situace apod. Při jízdě si můžete z vašeho 

mobilu vytvořit Hot spot a být tak připojeni na mobilní data a mít stále aktuální dopravu. 

 

Rider je na bázi Androidu a tak ovládání je podobné mobilním telefonům.  

Základní funkci navigace, kterou používám při jízdě na motorce je itinerář či mnou 

vybraná/nadefinovaná trasa.  

Tady se dostávám k nejvíce proklamované funkci „Naplánujte vzrušení“. 

  

Při této funkci si můžete zvolit klikatost a kopcovitost trasy. Bohužel algoritmus výběru trasy se asi 

moc nepovedl. Neznámo proč tato funkce vybírá nesmyslné trasy např. přes vesnice či městečka, 

protože je tam více zatáček, než kdybyste jeli po hlavní a vesnici co nejdříve opustili nebo se jí 

vyhnuli. Například při cestě z kempu v Punt Muragl (CH) poblíž Sv. Mořice do Davosu po zadání 

klikaté trasy vás navigace zbytečně protáhne přilehlými obcemi, než začnete stoupat do hor, i když 

vedle vede okreska, která se vyhýbá daným obcím. Tuto funkci jsem opustil. 

Trasu můžete plánovat i v navigaci tím, že budete zadávat jednotlivé body. Ať už vyhledáváním 

v Bodech zájmu (POI) nebo prostě přidržením prstu na displeji. 



Vyhledávání v bodech zájmu je dosti nepraktické a nepřívětivé. V abecedním seznamu kategorií se 

vám totiž zobrazí jen kategorie po písmeno „O“ dále již nejde listovat. Musíte začít psát název 

kategorie, aby se vám zobrazila. Vyhledávání je fultext a začne vám nabízet i přímo body zájmu, i 

z internetu, pokud jste připojeni. Takže pokud nevíte, jak se daná kategorie jmenuje, tak ji najdete 

těžko.  

Např. Chcete najít blízký průsmyk v horách. Začnete psát „Pr“ a zjistíte, že není k dispozici „ů“. Ale na 

„Prusm“ nic nenajde. Takže musíte vědět, že kategorie se jmenuje „Horský Průsmyk“. Což je trochu 

paradox, jelikož názvy jsou česky, ale nelze zadat některé české znaky (ů, ý, ř, ě). 

Plánování přidržením prstu na displeji má bohužel také svá úskalí. Svými prasečími prstíky je někdy 

těžko trefit správně polohu, a proto je nutno dost zoomovat. Bohužel při posouvání a zoomování 

gesty na displeji se vám mnohokrát podaří omylem přidržet prst na místě – a je tam nový bod. Body 

se řadí postupně jak je naťukáte. Pak zjistíte, že jste je neposkládali tak jak jste chtěli. Body se dají 

zobrazit jen jako body na mapě (není možnost seznamu, jako u starší verze). A zde je obrovský kámen 

úrazu, hlavně pokud máte 10 a více bodů (např. mé Alpské itineráře mají i více než 40 bodů). 

Přerovnat body lze jen na obrazovce tím, že na ně ťuknete v novém pořadí. Bohužel, jestli se seknete, 

musíte začít znova. Takže po několika pokusech to vzdáte a vykašlete se na plánování v navigaci. 

Takže přejdete na plánování v PC. 

Doporučovaný SW My Drive je absolutně k ničemu, tedy pro moto trasy. Zaměřeno na auta. Takže 

vám nezbyde nic jiného než používat jiný, další SW. Problém ale je, že nenosíte sebou na bike trip 

noťas, abyste si trasy plánovali třeba večer v kempu. Takže nutno řádně naplánovat předem před 

jízdou a v kempu jen trochu upravovat. A zde se dostáváte do další pasti. 

Navigace pracuje s dvěma typy souborů GPX a itn.  

• GPX vcelku univerzální popis trasy používaný mnoha navigacemi – vhodné ke sdílení. 

• Itn starší Tom Tom formát popisující pouze body. 

Manipulace se soubory je dost hrozná nato, že máte Wifi a BT. Přes Wifi můžete pouze poslat do 

navigace GPX soubor přes svůj účet na My Drive a samozřejmě musíte být na internetu. Bohužel, 

importovaný GPX popisuje trasu a ne body, takže importovaná GPX trasa nejde upravovat v navigaci 

(např. vynechat nebo přidat nějaký bod). Takže GPX jsem opustil. 

Na druhou stranu itn formát je flexibilní k pozdějším změnám v navigaci (ubrat/přidat bod). Bohužel 

dostat itn soubor do navigace – katastrofa. Do navigace musíte vložit Mikro SD (což není problém), 

ale po vložení ji musíte naformátovat buď k importu itn souborů nebo k ukládání souborů navigace 

(např. další mapy). Kombinace není možná. Import itn souboru lze pouze z PC přes USB kabel (takže 

Wifi a BT je vám k ničemu). 

Další neduh navigace je připojení BT sluchátek. Připojení samotné je v pohodě, ale sem tam vám 

navigace neoznámí odbočku. Vypozoroval jsem, že je to po delší pauze mezi příkazy. Pravděpodobně 

BT v navigaci z důvodu šetření spotřeby při neaktivitě (tak jako u telefonu) se uspává. Není to chyba 

sluchátek, vyzkoušel jsem dva výrobce a u obou stejné. Takže vás to fakt vytočí, když si jedete v 

pohodičce nějaké passo (takže třeba 20 min není žádný příkaz) a dole vám navigace neřekne, že máte 

odbočit. 

Dobrá věc je nastavení tří úrovní citlivosti displeje podle typu rukavic. 



Moje místa (vlastní body zájmu) – nelze přidávat do kategorií, jen seznam. Pro kategorie nutno použít 

externí SW a naimportovat. Nezobrazuje originální ikonky (např importované BZ řetězců – benzínky, 

Mekáč apod). Pro naimportované BZ lze vybrat jen jednoduché ikonky . 

Všeobecně shrnuto, moje nejhorší investice (cca 10 000 Kč). Zjistíte, že je to obyčejná předražená 

automobilová navigace za cenu každé jiné akorát v nepromokavé krabičce. Vhodná k pracovním 

jízdám bez personalizace po navržených trasách s připojeným telefonem. Můžete číst SMS a přijímat 

hovory, mít aktuální trafic, bohužel jen přes My Drive nainstalovaný v telefonu. My Drive v telefonu 

vám vymlátí baterku za pár hodin a běží stále na pozadí. Takže vám baterku vymlátí i když My Drive 

nepoužíváte a vypnete. Odinstaloval jsem. 

 


