
Přinášíme podzimní vydání našeho newsletteru Georevue. Jestliže se Vám nezobrazuje tento e-mail správně, zobrazte si ho on-line.

Přinášíme podzimní vydání našeho newsletteru Georevue.

Snažíme se přinášet zajímavé novinky, témata a řešení z oboru geomatiky v rámci společností
Hrdlička Holding.

A co je tedy nového?

BIM model areálu ve Velkém Meziříčí

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov stavební firmy  v úrovni LOD 200 externích
konstrukcí. Sběr dat byl prováděn pomocí bezpilotních leteckých prostředků (tzv. dronů) a

pozemního laserového skenování.

Prohlédnout si referenci

Jak efektivně zadržet vodu v krajině?
Na začátku července byl vydán rozhovor s Ing. Martinem Hrdličkou v týdeníku Echo24.

Jeho hlavním tématem je zadržování vody v půdě a následné zabránění vysoušení. 

Přečíst celý článek

Naše služby zachraňovaly obce při pandemii
V obci Tetín byly využity aplikace STAVEE a MawisPhoto na elektronizaci stavebnictví.

Přečíst celý článek

Podcast s Ing. Martinem Hrdličkou - zakladatelem
společnosti

Rádi bychom Vám představili druhý díl našeho podcastu, ve kterém se bavíme se
zaměstnanci naší společnosti. Jak se u nás dělá geodézie v souvislostech? Dnes se na to
podíváme z pohledu zakladatele společnosti Martina Hrdličky, který reaguje na digitalizaci

stavebního deníku.

Poslechnout si Podcast

Pasport zeleně na dálnicích ŘSD ČR
Jde o jeden z nově vznikajících pasportů, které slouží pro podporu provozu na ŘSD. Cílem
bylo vytvořit podrobný pasport zeleně v rozsahu majetkové hranice ŘSD ČR na vybraných

dálnicích (dohromady 301 km). 

Přečíst celý článek

Stavba rekonstrukce VTL Borečnice - plynová lávka

U tohoto projektu byla firma HRDLIČKA od samého počátku. V rámci přípravy projektové
dokumentace jsme v roce 2017 zaměřovali podklad pro projekt včetně podrobného

zaměření dna řeky Otavy

Přečíst celý článek

Jak se měří vysokorychlostní železnice?

Dvoucentimetrový pixel usnadňuje geodetické práce na významné zakázce budoucích
vysokorychlostních tratích.

Přečíst celý článek

Závlahové systémy na jižní Moravě jako součást
adaptačních opatření na změny klimatu

Globální oteplování je závažný problém vyžadující zvýšenou pozornost i v ČR. Šetření vodou
má mimořádný význam v zemědělsky vysoce produkčních oblastech s deficitními srážkami a

vodními zdroji. 

Přečíst celý článek

Sledujte nás

Snažíme se přinášet užitečné

geomatické informace. Sledujte nás

na sociálních sítích.

Napište nám

HRDLIČKA Holding

Za Lužinami 1084/33

155 00 Praha 5

+420 235 521 822-5

info@hrdlicka.cz

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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