
TomTom info: Zítra nové mapy 8.55 pro TomTomy 
(E-mail byl rozesílán 31.8.2010) 
 
 
Hezký den, na první školní den společnost TomTom chystá opět nové mapy, verze 8.55. Přesné 

podrobnosti & info o změnách očekávám až za pár dnů, nicméně prvotní co uniklo je upřesnění k 
mapovým zónám. Tyto se poprvé objevily u map verze 8.50, a donutily majitele navigací s vnitřní 
pamětí 2GB, bez možnosti rozšíření pomocí SD karet, instalovat do zařízení pouze výřez mapy Evropy. 
Nová mapa Evropy verze 8.50 měla 2,2 GB. Zóny byly celkem čtyři, podle částí Evropy, a z pohledu 
středoevropanů poměrně nešťastně řešené - Česká republika byla pouze na dvou variantách, na mapě 
bez západu EU, anebo naopak pouze se západní EU, bez Chorvatska, Maďarska atd. TomTom byl za 
toto poměrně hodně kritizován, a čekalo se, co bude v dalších mapách. 

 
No, a nezměnilo se prakticky nic, mapové zóny pokračují dále, jejich počet je nyní o jednu větší, tedy 
celkem pět. Malé náhledy zón najdete v příloze mejlu. Vznikla pátá zóna, defakto speciálně pro 
středoevropany, ovšem nejen podle mého názoru, opět poměrně nešťastná. Na páté zóně je oblast 
pokrytí od ČR směrem na západ až včetně Francie, zato na východ zase zmizly země Jadranu, tedy 
Chorvatsko, Černa Hora atd. Takže řešení opět pro většinu nezajímavé. Dnes jsem zjišťoval u 
managera v Holandsku, zda se neplánují opět tzv. 2GB varianty map celé Evropy, které se do těchto 
zařízení instalovaly před mapami 8.50, a odpověděl mi že ve verzi 8.55 určitě ne. Je logické, že novější 
mapy mají více informací=dat, ale toto řešení "zdá se mi poněkud nešťastné…“. 

 

         
 
Takže na závěr informace pro ty, jenž mají předplatné - mapy se na aktualizačním serveru objeví 
během zítřka, v našem eshopu budou k objednání od čtvrtka. Až budu mít seznam změn, budete 
informováni. A ještě připomínám, od včerejška je možno stáhnout novou verzi TomTom Home verze 
2.7.6.2056. 
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