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TomTom info: Nové mapy Audi, TomTom 905, Garmin 2013.40 atd. 
(mejl byl rozesílán 4.3.2013) 

 
Hezký den, po o něco delší odmlce, než bývá zvykem, vyšly opět nové mapy pro vícero zařízení. Co 
jsem zjistil, tak údajnou příčinou zpoždění je, resp. byly chybně zakreslené kruhové objezdy v Anglii, 
takže se mapy opravovaly. Nyní jsou k dispozici pro většinu zařízení, poslední na co se čeká jsou 
mapy pro 2G/3G navigace Audi – tam je oproti klasickému lednovému termínu přesun vydání údajně 
minimálně na květen. 
  
TomTom: nové mapy verze 9.05. První informace hovoří o výrazném zlepšení databáze čísel 
popisných. Bohužel oficiální informace tradičně neexistuje... Změny jsem zaznamenal zejména v 
Evropě, ale spíše minoritní. Posun pokrytí Turecko z 78% na 80%, Bulharsko z 58% na 59%, Rusko z 
51% na 52%, Ukrajina z 42% na 43%. Dále pak v oblasti Blízkého východu Omán z 81% na 85% a 
Arábie z 85% na 87%.  
  
Garmin: Nové mapy verze 2013.40. Seznam změn u Garminu neexistuje, takže není co dodat... 
  
Nová verze aplikace TomTom Home 2, verze 2.9.4.3058. Zde spíše upozornění pro vlastníky více 
navigací TomTom, s novou verzí bohužel přichází nutnost pracovat s navigací vždy pouze po 

přihlášení, což, pokud máte více navigací, trošku komplikuje život takže doporučuji se spíše 
aktualizaci vyhnout, ptže jinak nepřináší nic nového... 
  
Z právě dobíhajícího elektronického veletrhu v Barceloně jedna zajímavá zpráva, TomTom se dohodl 
na spolupráci se společností MiTac, nově (a zřejmě tedy i zpětně) budou moci navigace spadající do 
brandu MiTac (Mio, Navman a Magellan) používat mapy Tomtom. Což jejich uživatelé více než ocení, 
protože podpora na nové mapy speciálně u MIO prakticky neexistuje... 
 

    
  
A pro motorkáře možná zajímavá zpráva – chystá se nová verze navigace Rider, během krátké doby 
by měla být v prodeji v ČR. Bližší informace zatím nejsou, alespoň první oficiální foto v příloze mejlu. 
Užitečnou novinkou bude možnost vytvářet trasu na počítači libovolně dle chuti a následně ji přehrát 
do navigace. Bude to tedy, po několika letech opět první navigace TomTom, která bude mít možnost 
nastavit více průjezdních míst během jedné trasy, což od generace navigací GO500/700 z nabídky 
doteď zmizlo. Dá se tedy i předpokládat že stejná funkce pak bude dostupná i pro klasické navigace. 
  
 
 
Jiří Javorský 
www.servisNavigaci.cz & www.E-borci.cz tel: 732 – 878.978 
České menu do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz  
(máte už svou navigaci registrovánu ? www.registrNavigaci.cz) 
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