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Jednoduchá mapová aplikace
vyřeší i velký problém
V resortu Klášter Teplá byl během úterý 22. září představen jedinečný mapový informační
SYSTÉM GEOSENSE VČETNĚ živých ukázek, určený majitelům a správcům golfových hřišť,
hráčům i široké veřejnosti.

N

ový informační systém, s jehož pomocí se dají vyřešit i velmi nečekané situace, představily společnosti
Geo Data, poskytovatel mapových aplikací a dodavatel dat, a Geosense, IT firma,
leader v oblasti vývoje online mapových
informačních systémů. Prezentace zástupců obou společností proběhla v příjemné
neformální atmosféře, ke které přispěl do-

konalý servis s kávou, ovocem a výtečným
švestkovým „koláčem z vlastní zahrádky“
prezidentky GKKT paní Ivany Jančarové
a majitele a správce v jedné osobě Petra
Tofla.
HRÁT JE MOŽNÉ I Z OBÝVÁKU…

Jak a kde se zrodila myšlenka na mapový
informační systém pro golfové areály? Jiří

Představení jedinečného mapového informačního systému proběhlo v tepelské golfové klubovně.

Beneš ze společnosti Geo Data, která regionálně zastupuje firmu Geosense, říká:
„Jako tepelský golfový klubový člen rád
navštěvuji tento kout západních Čech,
kde nacházím klid a pohodu. Za tu dobu
jsem si vybudoval, snad nebudu přehánět, i přátelský vztah s Petrem Toflem.
Vždy jedu na toto místo – s holemi nebo
bez nich- velmi rád. Během našich setkání jsme probírali mimo jiné to, jak využít
moderní technologie při správě golfových hřišť a zároveň nabídnout něco víc
i golfové veřejnosti.
Postupně jsme začali mapovat hřiště, sbírat data o uložení podzemních sítí
v areálu a uvažovat o tom, jak tyto informace sloučit do jednoduché mapové
aplikace. Takové, kterou může využít jak
majitel hřiště k podpoře obchodní a propagační činnosti, tak správce při plánování údržby a řešení oprav. A  samozřejmě
i samotný hráč, aby si mohl v klidu naplánovat průběh hry třeba doma z obýváku.
Dnes mohu říct, že mapová aplikace je na
světě a investice do ní vložená se majiteli
klubu již vrátila.“ Dodejme, že tomu pomohla náhoda. Jaká?
S PŘESNOSTÍ NA CENTIMETRY

Příjemná tepelská devítka vznikla v krásném prostředí Slavkovského lesa,
v sousedství starého premonstrátského kláštera.
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„Jednoho krásného jarního dne, když vyšlo slunce nad hřištěm v Teplé,“ navazuje
Jiří Beneš, „se správce zhrozil. Po pečlivě
udržovaných greenech se prohnalo stádo krav místního zemědělce, které nezadržel ani pevný plot. Že by pěstěná tráva
chutnala více než ta obyčejná? Správce
zalarmoval všechny zainteresované strany
včetně pojišťovny. Je nutné všechno nafotit, přesně změřit, zapsat, vytvořit podklad
pro pojišťovnu a nejlépe s kulatým razítkem stvrzujícím, že měření je provedeno
přesně. A  nejlépe to chceme vidět ještě
dnes, než začnete hřiště opravovat - zněly
telefonické instrukce pojišťovny. Druhý telefonát na mě směřoval s dotazem Umíte
tohle všechno zařídit, když máme tu golfovou aplikaci?
Není opravdu nic snazšího, vzal jsem si
kontakt na likvidátora a vše jsme společně vyřešili přes online mapovou aplikaci.
Měření poškozených ploch jsme provedli
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od stolu, přitom s přesností na centimetry.
Pomohla nám letecká ortofotomapa, kterou jsme v rámci našeho měření vytvořili
nalétáním dronem s přesností na 2 cm/px.
Již druhý den přišel souhlas z pojišťovny, že
veškeré podklady jsou v pořádku a opravy
hřiště mohou hned začít. O  víkendu už
bylo hřiště zase připravené na hru…
Dnes má online mapová aplikace i svou
mobilní verzi, o jejíž představení se postaral technický ředitel společnosti Geosense

Honza Zvoník. Testovat jsme se ji vydali
rovnou na golfové hřiště, kde jsme strávili
příjemné dopoledne při hře a diskuzích
o možnostech dalšího využití mapového
informačního systému pro správu areálu.
APLIKACE PRO VLASTNÍ AREÁL

Děkuji všem zúčastněným za nápady
a podněty, které posunou naši mapovou
aplikaci zase o kus dopředu. Těším se na
výherce našeho miniturnaje Golf Portál

Demo náhled golfové hřiště: http://gp.geosense.cz/trial-golf-tepla

Systém závlahy a drenáží

Údržba zeleně

Jiří Beneš:
Měření
poškozených
ploch jsme
provedli od stolu,
s přesností na
centimetry.
O víkendu se
už zase mohlo
hrát…

Cup, kteří se umístili na bodovaném místě, že vyčerpají svou poukázku na aplikaci
mapového informačního systému pro
vlastní hřiště. Zároveň jsem slíbil, že až
správcům opadne hektická sezóna, potkáme se u nich na hřišti s již dopředu připravenou aplikací pro jejich vlastní areál.
Děkuji za příjemně strávený den,
všem golfistům i negolfistům, rozloučil
se s námi Jiří Beneš. Rádi se s vámi zase
brzy setkáme!“ »

Firma Geo Data byla založena v roce 1999.
Zaměstnává pouze profesionálně vyškolené
odborníky, její krédo jsou kvalitní zpracování,
preciznost a profesionální přístup. Hlavním
předmětem podnikání je poskytování
kvalitních datových služeb a servisu
v oblasti řešení mapových informačních
systémů a GIS. Dalšími obory jsou činnosti
IT outsourcing, fotogrammetrie, důlní
měřičství, 3D vizualizace a GPS měření.

Firma Geosense vytváří nové trendy v oblasti
online mapových informačních systémů.
Zakládá si na inovativním vývojářském
týmu s využitím nejnovějších otevřených
technologií a na efektivní partnerské síti.
Vizualizací a analýzou dat v mapě poskytuje
online nástroj pro lepší rozhodování při
evidenci a správě majetku. Získala řadu
ocenění včetně účasti v prestižním inkubátoru
v Silicon Valley.
www.geosense.cz
Kontakt a bližší informace:

Vkládání fotodokumentace a fotografií

Jiří Beneš, benes@geodata.cz
tel.: 603 288 985
Geo Data, s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
www.geodata.cz
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