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Přinášíme zajímavá témata a řešení z oboru geomatiky a novinky

z �rem skupiny HRDLIČKA Holding.

#DRONYUKRAJINE
S myšlenkou pomoci Ukrajině sbírkou civilních dronů přišel Vít Maršálek (GISMA)
bezprostředně po vojenském napadení Ukrajiny. V rámci skupiny HRDLIČKA Holding aktivitu
zastřešila nezisková organizace Horizont HG 2014 a na projektu se podílely především firmy
HRDLIČKA spol. s r.o., HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. a GEODATA Ukrajina s podporou APG
(Asociace podnikatelů v geomatice). Prozatím se podařilo na Ukrajinu dopravit čtyři várky
požadovaných dronů v hodnotě převyšující 1 500 000 Kč. Sbírka stále pokračuje. 💙💛

Tisková zpráva

Přečíst celý článek o sbírce

UtilityReport na Portálu občana
V dubnu roku 2019 jsme jako první spustili soukromou službu UtilityReport na Portálu
občana ve spolupráci s Krajem Vysočina. Od začátku roku 2022 je služba spuštěna i v
Plzeňském kraji. Nyní tedy mohou občané podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí v
těchto lokalitách zcela zdarma. Digitalizujeme stavební řízení!

Přečíst aktualitu na portále MAWIS

Přečíst celý článek na stránkách HRDLIČKA

Nová retenční nádrž na Vinicích
Plzeň buduje novou retenční (odlehčovací) nádrž pro smíšenou kanalizaci, která zadrží až
6000 kubíků vody. Tato nádrž je sice oddělenou stavbou od právě budované třetí etapy
městského obchvatu, ale přesto spolu tyto dvě stavby úzce souvisejí. Jaké všechny práce
na takové stavbě geodet dělá?

Přečíst celý článek

Úpravna vody Vír – mapování areálu
Vytvořili jsme BIM model areálu v okolí vírské přehrady, který byl součástí mapování
stávajícího areálu včetně budov (technologických celků). Požadovanou přesnost v úrovni
LOD 100 (exteriéry) a LOD 300 (interiéry) včetně technologického potrubí jsme zajistili naší
nejmodernější technikou Trimble SX10 a X7.

Prohlédnout si referenci

MawisPhoto vyhrálo 3. místo
Aplikace MawisPhoto je pomocníkem nejen pro stavebníky, ale i pro investory. Díky ní bylo
možné omezit fyzický kontakt účastníků na probíhajících stavbách během pandemie covidu-
19, včetně zachování kontroly kvality. V soutěži Egovernment The Best 2021 jsme ve
spolupráci s obcí Tetín obsadili třetí příčku.

Přečíst celý článek

30 let podnikání Hrdličků – 3D  video rozvoje poboček
Věděli jste, že první kanceláře v Praze jsme měli na adrese Praha-Hodkovičky a že první
regionální pracoviště jsme otevřeli v roce 1992 v Chebu? V letošním roce jsme posílili regiony
v Libereckém a Středočeském kraji. Nyní již máme 15 poboček v 10 krajích.

Přečíst celý článek a podívejte se na video
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