
Garmin Info: Aktualizace Atlas Czech 7 
(E-mail byl rozesílán 7.3.2008) 
 

Hezký den, dnes se objevila nová verze silničních map České republiky pro navigace Garmin – Atlas 
Czech 7. Mapy jsou určeny pro navigační přístroje Garmin. Uživatelé starší verze Atlas CR 10R mají 
nárok na aktualizaci zdarma. 

Mapa je k dispozici ve dvou verzích. Atlas Czech 7 je ve standardním formátu, který je kompatibilní se 
všemi přístroji Garmin. Verze Atlas Czech 7 NT je v novějším formátu NT, kterému rozumí moderní 
navigátory Garmin. Tato mapa je datově menší a umožňuje rychlejší výpočet trasy v přístroji. Má také 
jinou barevnost. 

Formát NT podporují tyto nové Garminy: 

 všechny autonavigace řady Nuvi, Zumo, StreetPilot Cxxx, StreetPilot i2/i3, StreetPilot 
27xx/28xx  

 iQue M3/M4, GPSMAP 276C/278, Quest 2  
 turistické přístroje řady eTrex Venture/Legend/Vista Cx, eTrex Venture/Legend/Vista HCx, 

GPSMAP 60Cx/60CSx, GPSMAP 76Cx/76CSx, nová řada Colorado  
 nové cyklonavigace Edge 605/705 

Nové vlastnosti ve srovnání s předchozí verzí mapy 

 Nový, zpřesněný a doplněný zákres silniční a uliční sítě v ČR.  
 Podpora formátu mapy NT.  
 Kvalitnější a doplněná data pro routing – jednosměrky, mimoúrovňové křižovatky, pěší zóny, 

neprůjezdné komunikace včetně přikázaných směrů jízdy, zákazů vjezdu a odbočení.  
 Možnost výpočtu trasy pro nákladní dopravu. Omezujícím parametrem jsou šířka vozidla 2,5 

m, výška vozidla 4,1 m a celková hmotnost vozidla 25 tun (vozidla převyšující tyto parametry 
jsou klasifikována jako nákladní doprava/TIR). Týká se především mostů, podjezdů a místních 
komunikací. Pozor - v mapě nejsou graficky zobrazeny údaje typu výšky tunelů či nosnosti 
mostů  

 Body zájmu POI – zpřesnění a doplnění na celkový počet cca 50 000, celkem přidáno více jak 
5.000 nových POI.  

 Cesty – doplnění velkého množství lesních a polních cest (desetitisíce úseků).  
 Místní komunikace – doplnění a zpřesnění geometrie v menších sídlech.  
 Železnice - doplnění některých železničních vleček.  
 Vodstvo - výrazné zpřesnění a zahuštění vrstvy drobných vodních toků a ploch.  
 Instalace včetně aktuální verze programu MapSource 6.13.5 s českým ovládáním.  
 Dálnice a rychlostní komunikace – stav k prosinci 2007 s těmito novými úseky: 

D1 (D47) úsek Ostrava-Rudná - Bohumín (17 km) 
D3 úsek Mezno - Chotoviny na Táborsku (7 km) 
R4 křižovatka s I/20 u Třebkova na Písecku (1 km) 
R6 průtah Karlovy Vary (rozšíření na 4 pruhy, 5 km) 
R35 úsek Křelov – Slavonín u Olomouce (západní část obchvatu města, 5 km) 
R48 úsek Tošanovice - Žukov na Ostravsku (dokončení tahu Frýdek-Místek – Český Těšín, 8 km) 
R48 úsek Bělotín (obchvat obce mezi Hranicemi a Novým Jičínem, 2 km) 

 Silnice I. třídy – stav k listopadu 2007 s těmito novými úseky:  

I/4 úsek Nová Houžná – Hliniště na Šumavě (6 km) 
I/7 úsek Chomutov – Křimov v Krušných horách (7 km) 

I/13 rozšíření úseku Chomutov - Černovice (2 km) 
I/34 úsek Nová Ves - Božejov na Pelhřimovsku (3 km) 



I/34 obchvat Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku (3 km) 
I/38 most přes Labe u Chvalovic na Nymbursku (2 km) 
I/38 rozšíření Průmyslové ulice v Mladé Boleslavi (1 km) 
I/39 úsek Černá v Pošumaví – Hořice na Šumavě (4 km) 
I/49 rozšíření silnice ve Zlíně-Malenovicích (2 km) 

 V mapě ani navigaci není zahrnut tento úsek:  

I/21 jižní část obchvatu Plané u Mariánských Lázní (2 km) 
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