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Popis produktu
Nabízíme provedení technické pasportizace význačných ploch v rámci libovolného areálu – výrobní 
závody, logistické parky, sportovní areály, ubytovací komplexy, parky, golfová hřiště, městské areály 
apod. Tento produkt je schopen velmi efektivně a ve značné míře nahradit konvenční geodetické 
služby zaměřené právě na pasport ploch. Časová úspora realizace se přibližně pohybuje okolo  
50 %, přičemž finanční úspora činí až 20 % oproti konvenčním geodetickým metodám.

Co klient získá
• Nástroj pro efektivní správu svého areálu (rozsah údržby jednotlivých ploch)
• Detailní přehled o výměrách jednotlivých význačných ploch s přesností v řádu centimetrů
• Interaktivní ortofoto mapu areálu v podobě vícevrstvého PDF souboru (jednotlivé vrstvy předsta-

vují dílčí význačné plochy)
• Možnost propojení výstupu s výnosem katastrální mapy
• Možnost začlenění výstupu do GIS systému klienta
• Podklad pro plánování projekčních prací v rámci daného areálu či přilehlého okolí
• Ucelený náhled na plochu areálu ve vysokém rozlišení (cm/pix) s možností provádění vlastního 

měření délek a ploch
• Rychlejší a efektivnější sběr dat, zpracování výstupu v řádu dnů
• Výstupy je možné ověřit autorizovaným geodetem

Komu je určen

Vlastníkům, investorům,  
developerům a správcům vybra-
ných areálů, závodů či komplexů

Všem, kdo chtějí mít dokonalý  
přehled o svém majetku, jeho druhu, 

výměře a efektivně s ním nakládat

Komukoli, kdo plánuje úpravy  
či rozvoj daného území  

a nemovitostí

 „Drone FM“ – Pasportizace ploch

http://www.facebook.com/arridere


Arridere s.r.o.
IČ: 04374525, DIČ: CZ04374525
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 Nusle

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5080108056/5500

+420 261 30 40 50 www.arridere.cz info@arridere.cz fb.com/arridere www.linkedin.com/
/company/arridere

Parametry produktu
Jedná se o přesné stanovení plošných výměr jednotlivých význačných ploch, mezi něž typicky patří:
• Zastavěné plochy
• Komunikace, odstavné a parkovací plochy
• Technologie
• Chodníky
• Zeleň, vodní plochy a další

Součástí prací je rovněž geodetické zaměření sady vlícovacích bodů, které zvyšují přesnost  
celkového výstupu až na 99 %.

Co potřebujeme znát, abychom Vám připravili  
ideální nabídku
• Hranice předmětného areálu
• Lokalitu nebo umístění areálu s ohledem na přípravu leteckého  

snímkování ve vztahu k platné legislativě

Reference
Pasport logistického parku – 400 000 m2

http://www.facebook.com/arridere

