
Přinášíme podzimní vydání našeho newsletteru Georevue.

Snažíme se přinášet zajímavé novinky, témata a řešení z oboru geomatiky.

A co je tedy nového?

Začali jsme zaměřovat vysokorychlostní tratě na Moravě

Geodeti začali vyměřovat pilotní úseky vysokorychlostních tratí, po nichž mají v budoucnu jezdit
vlaky i více než 160 km/h. Naši geodeti vyrazili do terénu hned po podpisu smluv se SŽDC. 

Přečíst celý článek

Dvě třetiny nemovitostí v ČR čeká přeměření hranic
pozemků

Už od loňska katastrální úřady provádějí po celé republice nové mapování, aby získaly přesnější
a aktuálnější katastrální mapy. Souvisí to s jejich probíhající digitalizací, kterou však mnohde

znemožňuje nedostatečná kvalita analogové mapy.

Přečíst celý článek

3D a BIM – základ moderní výstavby

V současné době se věnujeme zpracování dokumentace stávajících stavebních objektů na
základě výstupu z moderních technologií sběru dat (UAV, laserové skenování,

fotogrammetrie) v podobě 3D modelů budov včetně BIMu. Nyní se můžete podívat na ukázku
naší práce.

Zobrazit video

Firemní teambuilding v Rakousku

Jako již tradičně jsme se vydali na firemní turistickou teambuildingovou akci. Po Čechách a
Německu jsme letos vyrazili do Rakouska. Na zdolávání nejvyšších hor jsme tentokrát úplně

nenavázali, ale Grossglockner jsme měli minimálně na dohled. Přinášíme Vám video z
našeho zdolávání :)

Zobrazit video

Získali jsme certifikát společensky odpovědné firmy

 Ve spolupráci se společností Remobil jsme se zapojili do projektu pro ochranu životního
prostředí a podpořili tak děti a mladé lidi s tělesným postižením.

Přečíst celý článek

Sledujte nás

Snažíme se přinášet užitečné

geomatické informace. Sledujte nás

na sociálních sítích.

Napište nám

HRDLIČKA spol. s r.o.

Za Lužinami 1084/33

155 00 Praha 5

+420 235 521 822-5

info@hrdlicka.cz

Jestliže se Vám nezobrazue tento e-mail správně, zobrazte si ho on-line.

Georevue dostáváte na základě přihlášeni k odběru informací o novinkách a akčních nabídkách HRDLIČKA spol. s r.o.

Mrzí nás, pokud již nemáte zájem o zasílání informačního e-mailu, odhlásit se můžete zde.
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