
Přejít do on-line verze

Přinášíme zajímavá témata a řešení z oboru geomatiky a novinky

z �rem skupiny HRDLIČKA Holding.

A co je tedy nového?

Oslavili jsme 30 let od začátku podnikání
Naši historii jsme rozdělili do tří dekád a postupně každé desetiletí popsali do sólo článku.

Přečtěte si všechny díly popisující naši cestu, seznamte se s naší historií, ale i novými vizemi.

Přečíst 1. díl Přečíst 2. díl Přečíst 3. díl

MawisPhoto – Digitalizace stavebnictví je tady
MawisPhoto vám s pomocí mobilního telefonu přináší moderní způsob vedení dokumentace ve

3D. Dostupná aplikace umožňuje zjednodušení záznamu stavební dokumentace a mnoho dalšího.

Podívejte se na video

Rodinný dům – Ústí nad Labem
Vytvořili jsme vysoce přesný 3D model rodinného domu v Ústí nad Labem. Zadáním bylo i vytvoření

2D stavební dokumentace (půdorysy jednotlivých podlaží, řezy objektem a pohledy).

Prohlédnout si referenci

Pasportizace dopravních staveb ŘSD v BIM
Zpracovali jsme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR pilotní zakázku za účelem pasportizace mostů

a propustků pomocí BIM modelů. Přečtěte si článek o tématu nebo si prohlédněte naši referenci.

Prohlédnout si referenci Přečíst celý článek

2. místo v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura
Společnost Geocart CZ a.s. získala 2. místo za projekt "Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova

– I. Etapa" v rámci 14. ročníků soutěže Žít krajinou, který se uskutečnil v Hlavním sále Senátu PČR.

Přečíst celý článek

Nová aplikace MAWIS ContractSupport
Rádi bychom vám představili novou službu MAWIS ContractSupport. Zjednodušuje proces tvorby

smluv při inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání, týkající se věcných břemen.

Přečíst aktualitu na portále
MAWIS

Přečíst celý článek na stránkách
HRDLIČKA

Určení kubatury
Princip výpočtu objemu terénní změny funguje na základě měření terénu před a po terénních

úpravách. Z naměřených hodnot vytváříme 3D povrchy, z jejichž rozdílu se kubatury určují.

Prohlédnout si službu

HRDLIČKA Holding
Za Lužinami 1084/33

155 00 Praha 5 

info@hrdlicka.cz  |  hrdlickaholding.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

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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