TomTom info: Další info k mapam 6.75 - zatím chyba
(E-mail byl rozesílán 18.4.2007)

Hezký den, dnes jsem otestoval novou mapu 6.75 ve verzi CZ, PL, HU, SK plus major roads of WE.
Jezdilo se Frýdlant nad Ostravicí, Hlučín, Ostrava, Český Těšín a teda jako žádná změna - kruháče
nepřibyly, špatné jednosměrky jsou dál špatné, chybějící cesty stale chybí. Slibovaný stav z ledna
2007 ani omylem. Ani VELKÝM omylem. Ve Frýdlantě chybí stále všecky nové kruháče, které stojí už
nejmíň 2 roky. Stejnětak Český Těšín u Kauflandu - taky kruháč není. V Hlučíně sem opět místo po
Dlouhoveské ulici místy jel podle mapy po louce a v Ostravě za 3 hodiny ježdění neobjevil žádnou
změnu - nové jednosměrky stále nejsou, nové cesty kolem Kauflandu na Karolíně na mapě stále
nejsou. Stav mapy je, co se Ostravska týče, těžce před rokem 2005, možná bych typl i před 2004. Ale
abych jen nehanil - posun k lepšímu jsem objevil v Hlučíně kde přibylo v seznamu víc ulic oproti verzi
6.60, ve Frýdku Místku přibyl kruháč na hlavním tahu (kruháč stojí nejmíň 3 roky...), a dá se
předpokládat, že podobně "o něco líp" na tom budou podobné městečka. Je dost možné, že náš
region se v aktualizaci nijak výrazně neprojevuje, ale třeba jiné regiony ČR budou na tom lépe.
Každopádně musím dodat že jsem na základě zkušenosti ověřil, co se píše o mapách ve světě, no a
"zápaďáci" se taky shodují že jejich nové mapy jsou divné - o Itálii píšou že je to naprosto stejná
mapa jako 6.60, stejně kritizují Francouzi i Holanďané...
Vypadá to že opravená nová mapa pro ČR (se správnou velikosti 233 MB místo součastné 188 MB) se
objeví během několika dní - na více místech se objevuje že je chybná. Takže ve vlastním zájmu
nespěchejme s aktualizacemi - neutečou.
Závěrem bych to zhodnotil asi tak že i pokud se objeví "inovovaná" mapa, pak se asi co se ČR týče,
příliš lišit nebude. Což není dobrá zpráva. Naopak dobrou zprávou je opravdu znatelné zlepšení
Slovenska - nadšené reakce na Slovenskem internetu to potvrzuji, a podobně i v Polsku přibyly města
kde se dá hledat podle ulic. A asi tou nejlepší zprávou je pak ona "velká" mapa kde budou všechny
tyto regiony v jedné mapě, což 100% stojí za to. I přes výše uvedený stav ČR. Každopádně doporučuji
ještě stále vyčkat - oficiální datum je 1.5.2007 tak aby se nakonec toho prvního neobjevilo něco úplně
jiného - pořád mi v hlavě vrtá to Chorvatsko :))
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