
TomTom info: Další aktualizace map... 
(E-mail byl rozesílán 17.4.2007) 
 
Hezký den, takže ještě upřesňující info k dnešní novince. 
Mapy budou dostupné pro všechny modely TomTom. Vzhledem k opakujícím se dotazům, které jsme 

dnes již zodpovídali, zde stručné resumé k verzím map: 

 
verze se samostatnou CR+SK+PL+HU: 
- první samostatné mapy s ČR byly ve verzi 6.45, velikost map byla cca 54 MB.  
- druhé mapy, defakto v součastné době nabízené, jsou verze 6.60, obsahují krom ČR, SK, PL a HU 
rovněž průjezdní EU a mají cca 170 MB.  
- nejnovější verze je 6.75, obsahuje totéž co 6.60 (samozřejmě s novými cestami atd.) plus k tomu 
ještě mapu Moskvy a St. Petersburgu. Velikost je cca 233 MB, mapy Moskvy a St. P. zabiraji pouze pár 
mega, takže je tam o 50 MB vice cest... (oficialni informace TomTom: Detailed map of Eastern Europe 
connected to the Western European major road network. Includes Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary, Moscow and St. Petersburg connected to the Western European major road network. Street 
network coverage PL: 34%, CZ: 99%, SK 16%, HU 40%.) 

 
verze Western Europe: 
- první verze byla 6.06, v rámci ní bylo ČR + Polsko, oboje dost slabé - cesty byly kvalitni jen v 
Cechách, na Moravě špatné, velikost mapy cca 700 MB 
- druhá verze 6.38 - CR už komplet 99% velikost mapy cca 1,1 GB 
- třetí verze 6.60 = letošní aktualizace z ledna = pro nás dost nevýhodná protože ČR a Polsko z ní 
vypadlo, velikost mapy 900 MB 
- nejnovější 6.75 = v balíčku Western Europa opět ČR a Polsko plus nově Slovensko a Maďarsko, 
velikost mapy 1.7 GB (oficiální informace TomTom: With this map you can navigate door-to-door 
anywhere in 26 countries across Western & Central Europe. The following countries are included: 
Andorra, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Italy, 
Liechtenstein, Luxembourg, Hungary, Monaco, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, Spain, 
Sweden, Switzerland, The Republic of Ireland, the Netherlands and Vatican City) 

 
Resumé: 
verze 6.75 bude k dispozici jak samostatná CR, SK, PL, HU, plus hlavni tahy Western Europe (cca 233 

MB) tak i "velká" mapa Western and Central Europe (velikost 1,7 GB) = poprvé všechny tyto země v 
jedné mapě. Cena za "jen" CR, SK, PL, HU plus hlavni tahy EU je 59.95 Euro, cena za jednu komplet 
velkou mapu je 109.95 Euro. 
 
A ještě info o pokrytí Slovenska. Má se nově zvednout na 43%, což je oproti stávajícím 16% 
rozdíl značný. 43% znamená komplet všechny cesty a města rozkreslena do úrovně ulic. Pro srovnaní 
- první verze ČR měla udávaných 37%, byly tam všechny cesty, a do úrovně ulic byly rozkresleny snad 
všechna města nad 10.000 obyvatel... 

 
U aktualizace 6.60 z ledna letošního roku jsem byl spise skepticky - stáří mapových podkladů TT 
neuváděl, ale i přesto za dobu používání musím uznat, že posun je viditelný i v ČR. Nejnovejsi 6.75 
rozhodně budu doporučovat - dle informace TT jsou mapové podklady z letošního ledna a to je 
hodně dostačující. A na závěr upozornění - mapy není třeba nijak předem rezervovat, ani posílat 
zálohy (někteří klienti by chtěli všechno hned...) - budou dostupné v dostatečném množství... 
Až budeme mít mapy "skladem", budete informováni.  
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