
TomTom info: Nové mapy TomTom 8.80 a Garmin 2012_30 atd. 
(E-mail byl rozesílán 15.11.2011) 
 
 
Hezký den, dnes vyšly nové mapy pro veškeré navigace TomTom, verze má označení 8.80. Srovnával 

jsem změny, a Evropa opět jen lehce, největší posun pokrytí má Chorvatsko (z 60 na 69%), Ukrajina 
(z 38 na 43%) a Rusko (z 42 na 45%), dále pak Bulharsko Rumunsko a Turecko +1% pokrytí. Mimo 
Evropu pak Mexiko (z 53 na 61%), Maroko (z 71 na 85%), Argentina (z 59 na 74%) a Malajsie (z 88 
na 93%). Novou mapou je mapa Francouzské Guayany, s více než 2 850 km pokrytí. Seznam změn v 
ČR tradičně uveden není, co jsem ověřoval z našeho regionu, tak např. začlenění nového přemostění 
dálnice Bohumín těsně u hranic s Polskem opraveno není, naopak nový úsek dálnice Hulín – Řikovice 
už v mapě je. Mapa Evropy opět výrazně povyrostla z předchozích cca 2,6 GB na 3 GB, tedy o 20% 

více informací. Server je tradičně pod náporem, a tradičně zlobí, takže pokud máte bonusové 
aktualizace, doporučuji den dva počkat. Zájemcům aktualizaci provedeme... 
 
Po roce jsou konečně i inovovány verze map pro vestavěné navigace TomTom typu Carminat, 
Blue&Me atd – v případě zájmu se informujte. 
 
Nové mapy jsou i pro vestavěné navigace, tentokráte vyšlo DVD s Evropou 2012 pro navigace 
Volkswagen RNS 510 / Škoda Columbus / Seat Mediasystem, a sada 10 CD pro navigace Volksvagen 
RNS 310 / Škoda Amundsen. Během měsíce pak očekáváme komplet nové mapy 2012 pro veškeré 
navigace Audi. 
 
Nově uvedené modely navigací TomTom GO 820/825 se službou Live zažívají porodní bolesti – vzal 
jsem si jeden kousek GO 825 do auta na testování služby Live, a ani po třech dnech to nefunguje tak 
jak by mělo, navíc nepopulární držák typu EasyPort pro tyhle novinky je podle mého krokem zpět – 
několikrát mi spadla z okna. Pokud máte v plánu před Vánoci utrácet, pak modely 820/825 ne, 
rozhodně GO1000/1005 – magnetický držák je pro mě i po téměř roce stále geniální myšlenka  
 
A nové mapy 2012.30 jsou k dispozici i pro naprostou většinu navigací Garmin, pro některé modely i s 
podporou 3D zobrazení budov. 
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