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

Ing. Miroslav Hrdlička (1930–2023)

V noci ze soboty na neděli 8. ledna usnul Ing. Miroslav Hrdlička navěky. Byl to aktivní člověk, takže
nejspíše ještě tu samou noc zaklepal na bránu nebeskou a věříme, že v jeho případě sv. Petr zvolil
zrychlený proces přijetí. Když před 33 lety začínal se synem Martinem Hrdličkou podnikat, bylo mu
již 60. Přesto se tehdy vrhnul do práce a budování oborového podnikání. Vždy věděl, že „společně
dokážeme více“, a již od počátku devadesátých let se podílel na práci Komory geodetů a kartografů.
V několika vlnách se podílel na úsilí vytvořit komoru zeměměřičů ze zákona. I v posledních dnech
života měl radost z toho, že naděje na vytvoření České komory zeměměřičů je tak blízko. Pokud
bude úsilí APG o založení komory ze zákona úspěšné, pak nás trochu mrzí, že nebude moci být u
toho, až se to po 30 letech snahy nakonec povede. Věříme, že práce pro naši firmu a pro obor mu
přidala řadu let života. Poslední rozloučení proběhlo dne 13. ledna 2023 v 15 hodin formou zádušní
mše svaté v kostele sv. Ludmily na Tetíně u Berouna.

Portál MAWIS a geomatické nástroje

Spustili jsme knihovnu geomatických nástrojů MAWIS. První dostupnou funkcí je Vyhledávání
dotčených parcel katastru nemovitostí z RÚIAN. Data v DGN/DWG výkresu promítne na katastr
nemovitostí a vy rychle a hromadně získáte informace o dotčených, ale i sousedních parcelách.
Výstupem jsou geometrie zasažených parcel a informace o pozemku, stavbách či jednotkách vč.
odkazu do ČÚZK aplikace Nahlížení do KN pro získání informací o vlastnících.

Navštívit stránky MawisTools Přečíst celý článek

Projektová dokumentace polních cest Velké Němčice

Pro Městys Velké Němčice jsme naprojektovali dvě hlavní polní cesty, jednu vedlejší a také celou síť
cyklostezek. Mimo to jsme navrhli pěší cestu po hrázi, kudy vede značená Svatojakubská cesta –
Moravskoslezská. Úpravou povrchu dojde ke zvýšení bezpečnosti, ale i ke zpřístupnění pro osoby s
omezeními. Cesta může být spojena ve vycházkový okruh s HC7, a zpřístupnit tak přírodu a krajinu
severně od zastavěného území všem skupinám obyvatel.

Další aktuality

Hrdlička a Digitální technická mapa ČR

Vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury mají povinnost zveřejnit
dokumentaci svých sítí do informačního systému DTM krajů prostřednictvím nového datového
formátu JVF DTM. K problematice DTM ČR jsme zpracovali web obsahující seznam služeb, které
firma Hrdlička nabízí na pomoc obcím a správcům technické infrastruktury.

Navštívit stránky DTM ČR Přečíst celý článek

Mapování podkladů na vybraných tratích D3 Brno

Dopravna D3 je v českém železničním provozu na tratích provozovaných Správou železnic označení
pro dopravny na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu SŽ D3 (tzv. tratích
D3). Na jaře letošního roku jsme ve dvou etapách realizovali zakázku mapování šesti úseků tratí.
Rozsah zaměřovaných železničních stanic byl přibližně v objemu 5 kilometrů a rozsah širých tratí
(úseků mezi železničními stanicemi) přibližně v objemu 33 kilometrů.

Přečíst celý článek

Geostar má novou organizační strukturu

Společnost Geostar se stala v roce 2021 součástí rodinné podnikatelské skupiny Hrdlička Holding. V
lednu 2023 došlo k obměně řídicích pozic. Výkonným ředitelem a prokuristou firmy je Ing. Mgr. Jiří Nekl
a obchodním ředitelem Mgr. Marian Bošanský. Věříme, že personální změny budou mít pozitivní vliv na
kvalitu námi dodávaných služeb. Vítáme ochotu obou bývalých společníků Ing. Jaroslava Hausera,
CSc. a Ing. Karla Zdražila, CSc. ve firmě nadále působit v odborných pozicích i v dalších letech.
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Sledujte nás na sociálních sítích

Georevue dostáváte na základě přihlášeni k odběru informací o novinkách a akčních nabídkách HRDLIČKA Holding.
Mrzí nás, pokud již nemáte zájem o zasílání informačního e-mailu, odhlásit se můžete zde.
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