
Přejít do on-line verze

Přinášíme zajímavá témata a řešení z oboru geomatiky a novinky
z firem skupiny HRDLIČKA Holding.

Jsme rodinná firma roku 2022

Naše společnost HRDLIČKA spol. s r.o. zvítězila v soutěži Rodinná firma roku 2022 v kategorii
Střední podniky. Soutěž organizuje Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) ve
spolupráci s dalšími subjekty. V početné hodnotitelské porotě zasedli zástupci AMSP ČR, univerzit,
nadnárodních společností či bank. Slavnostní udílení cen se uskutečnilo 26. 10. 2022 v hotelu
Ambassador v rámci 20. ročníku Dne podnikatelů. Cenu převzal majitel a jednatel společnosti Ing.
Martin Hrdlička. Ve své řeči mimo jiné zavzpomínal na začátky podnikání spolu se svým otcem Ing.
Miroslavem Hrdličkou, který letos oslavil již 92. narozeniny. Ocenění nám udělalo ohromnou radost a
dodává nám další motivaci pro pokračování v naší úspěšné práci.

Digitální technická mapa České republiky

Digitální technická mapa přináší nové zákonné povinnosti. Víte, jak na ně? Od 1. 7. 2023 vznikne pro
každého vlastníka, správce a provozovatele technické a dopravní infrastruktury povinnost zveřejňovat
dokumentaci do IS DMVS prostřednictvím JVF DTM.
Pro orientaci v projektu jsme vytvořili webovou stránku DTM ČR, jejímž cílem je informovat vlastníky,
správce a provozovatele technické infrastruktury o nových zákonných povinnostech, a to i
prostřednictvím online seminářů.

Navštívit webové stránky DTM ČR Přihlásit se na online seminář

Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

V nivě Dobrochovského potoka bylo naší společností Geocart CZ a.s. realizováno lokální biocentrum
LBC 2 se soustavou tří mokřadních tůní a navazujícími liniovými výsadbami zeleně, které byly citlivě a
účelně zakomponovány do zdejší hanácké krajiny. V červnu letošního roku navštívila obec Dobrochov
hodnoticí komise mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla) do níž obec
postoupila jako vítěz národní soutěže Zelená stuha ČR v roce 2019.

Přečíst celý článek

3D matematické modelování nelineárních geomechanických
procesů 

Firma Geostar disponuje modulem GTS NX programového systému MIDAS. Program umožňuje
modelovat závislost mezi napětím a deformací s nelineárním konstitutivním vztahem, ve sdružení s
řešením proudění vody zeminami (tzv. Coupled Analysis), což umožňuje nejenom určit celkovou
velikost deformací geologického prostředí pod zatížením, ale i jejich časový průběh. 

Přečíst celý článek

Estakáda Plzeň – důležitost geodetů na stavbě

Budovaný obchvat skládající se zejména z mostních objektů včetně 1,2 km dlouhé estakády a dalších
3,5 km odvodněných komunikací je výzvou nejen pro stavební společnosti, ale i pro geodety, kteří jsou
důležitou součástí této stavby dvacetiletí. Geodeti mají na takovéto stavbě zásadní roli. Vedle
základního polohového a výškového usazení stavby v prostoru zajišťují každodenní vytyčování
jednotlivých etap a také následnou prostorovou kontrolu dílčích prvků. 

Přečíst celý článek

MawisPhoto – reference od města Chotěboř

"Dne 7. 4. 2022 byl společností HRDLIČKA spol. s r.o. představen software MawisPhoto - Beta verze
přímo v terénu na naší stavbě: Buttulova. Následně jsme si nechali vyhotovit 3D model stavby
(georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy), abychom měli zaznamenaný stav stavby pod
povrchem. Díky tomu i zpětně víme, jak hluboko máme položené inženýrské sítě, jestli byly dodrženy
základní normy, zda někde dochází ke křížení sítí atd. Tento dokument budeme využívat jako
efektivní a přesný podklad pro další rozhodnutí např. v případě oprav. Se zaškolením i spoluprací
jsme byli spokojení a v softwarovém řešení MawisPhoto – Beta verze vidíme důležitou součást v
dalším plánování stavebních úprav."

 Ing. Jan Vlach, informatik, vedení města Chotěboř
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