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Portfolio společnosti
Inženýrská geodézie
●
●
●

Výkon činnosti oprávněného zeměměřičského inženýra
Vytyčování staveb, sledování vodorovných a svislých posunů (4D monitoring)
Přesná a velmi přesná nivelace, stavební zaměření budov (i 3D model)

Geodetické práce pro katastr nemovitostí a mapové podklady
●
●
●
●
●

Geometrické plány
Vytyčování hranic pozemků
Zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí, vrstevnicové plány
Mapové podklady pro projektování stavebních objektů
Mapové podklady průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování mapových podkladů ve 3D

Zaměření skutečného provedení stavby
●

Vyhotovení digitální a grafické dokumentace (objektů, plynovodů, vodovodů, kanalizací a kabelů)

Letecká fotogrammetrie
●
●

Tvorba mračen bodů, měření a výpočet kubatur
3D modely prostorových těles, tvorba ortofoto map, vrstevnicové plány

3D řízení stavební mechanizace
●
●

Příprava digitálních modelů terénu
Implementace souborů do stavebních strojů

O nás
Společnost je držitelem certifikátů a oprávnění
●

●

●

●

●

●

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 (pro roky 2019 -2022), držitelem ISO certifikátu od roku 2000
společnost je odborně způsobilá k zajištění kvality podle požadavků Metodického pokynu MD - Systém jakosti v oboru pozemních
komunikací (SJ-PK) i.č.c. - 3009/095-16/SMJ, CZ-NACE 7.12, 7.12.2
společnost disponuje uředními oprávněními pro ověřování výsledků zeměřičských činností -v katastru nemovitostí, bodových polích a
mapových děl a pro geodézii ve výstavbě dle zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřičství podle § 13 odst. 1 písm. a) - c)
veškeré geodetické práce jsou prováděny odborně způsobilou osobou dle zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřičství podle §3 odst. 3 a 4
licence pro provádění fotogrammetrických prací dle platných právních předpisů ÚCL vč. pilotních licencí (čtyři osoby)
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti je uzavřena u Generali Česká pojišťovna, a.s. v limitu
plnění 5.000.000,- Kč.

Reference
Liniové stavby
●
●
●
●
●

výstavba D6 Cheb - Karlovy Vary 1998-2011 (50 km)
výstavba Obchvat města Ostrov 2001
výstavba D6 Lubenec - Bošov 2014 – 2016
probíhající výstavba D6 Obchvat Lubence
probíhající výstavba I/21 Obchvat Trstěnice - Drmoul

Pozemní stavby
●
●

kompletní výstavba průmyslové zóny Cheb
výstavba průmyslových hal CTPark (Aš, Obilná)

Mostní objekty
●
●
●

mostní konstrukce na trase D6 Cheb – Karlovy Vary
obchvaty: Sokolov, Ostrov, Trstěnice, D6 Lubenec – Bošov
probíhající výstavba mostních konstrukcí D6 Lubenec – obchvat

Bodová pole a Mikrosítě
●
●

obchvaty: Řevničov, Lubenec, Trstěnice, Mariánské Lázně
D6 Cheb – Karlovy Vary, D6 Lubenec - Bošov

Přístrojové vybavení společnosti
Robotizované totální stanice
Trimble S8 HP Vision
●
●
●
●
●
●

přesnost úhlového měření 1"
přesnost měření délek 1 mm + 1 ppm
pozemní fotogrammetrie
vytyčování mostních konstrukcí
tachymetrická měření
4D monitoring

Trimble S5 DR+
●
●
●
●
●

přesnost úhlového měření 2"
přesnost měření délek 2 mm + 2 ppm
vytyčování mostních konstrukcí
tachymetrická měření
4D monitoring

Trimble S3 DR+
●
●
●

přesnost úhlového měření 5"
přesnost měření délek 2 mm + 2 ppm
tachymetrická měření

Přístrojové vybavení společnosti
Nivelační přístroje a GNSS RTK rovery
Trimble DiNi
●
●
●
●

přesnost výškového měření 0.3 mm/ km
velmi přesná nivelace
přesná nivelace
nivelace mikrosítí pro přesné konstrukce

Leica DNA10
●
●
●

přesnost výškového měření 0.9 mm/ km
přesná nivelace
nivelace bodových polí

Trimble R8s, Trimble R4, Trimble R8-2
●
●
●
●

NavSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
RTK rovery, referenční stanice
kombinovaná měření
vazba na referenční síť VRSNow! pro RTK

Přístrojové vybavení společnosti
Příslušenství
Trimble TSC3 Controller
●
●
●

řízení totálních stanic
řízení GNSS roverů, referenčních stanic
Trimble Access Field SoRware

Trimble TCU Controller
●
●

řízení GNSS roveru
Trimble Access Field SoRware

Trimble Slate Controller
●
●

řízení GNSS roveru, referenčních stanic
Trimble Access Field SoRware

Letecká fotogrammetrie
Bezpilotní letoun eBee Plus RTK
●

autonomní fotogrammetrický systém

Senzorové vybavení
●
●
●

S.O.D.A. - RGB senzor – 20 Mpx, přesnost 2.9 cm/px - mračna bodů, ortofoto mapy
Parrot Sequoia+ - multispekrální senzor - mapování saturace vegetačních oblastí
thermoMap - IR senzor - mapování obsahu vody v půdě, zavlažovacích systémů, revize solárních panelů

So&ware a kompatibilita
Trimble Business Center
●

práce s mračny bodů - zpracování a výpočty kubatur, rozdílových kubatur pro opakované odebírky,
ortofotosnímků, vyrovnání GNSS statických měření a vyrovnání síťí, mikrosítí a řízení stavební mechanizace

Trimble Access Field SoOware
●
●
●

řídící soRware přístrojového vybavení
práce s modely terénu (projektovaných, skutečných)
4D monitoring

SenseFly eMotion
●

řídící soRware fotogrammetrie

SenseFly Pix4D
●

výpočetní soRware pro fotogrammetrické měření, ukládání modelů do volně přístupného cloudu senseFly

Bentley Microstation V8i (SelectSeries 3)
●

CAD soRware – DGN, DWG

Řízení stavební mechanizace
Kompatibilita
Trimble
●
●

GSCS 900 Series
Earthworks

TopCon
●

Four

Leica
●

Icon

Veškeré stavební mechanizace
●

gradery, dozery, rypadla, bagry, finišery

Digitální modely
Postprocessing - tvorba modelů terénů
●
●

3D mračno bodů, digitální model povrchu a terénu,ortomozaika, výpočty kubatur, vrstevnice
prostorový model - vizualizace pomocí textur ve vysokém rozlišení

Tvorba ortofotomap
Ortofotomapa
●
●

vysoké rozlišení – 3 cm/pixel ( S - JTSK, WGS – 84)
více vrstev dat ve viditelném, blízkém infračerveném a infračerveném spektru (fotografie, multispekrální mapy a teplotní mapy)

28 let s Vámi
Stavební společnosti

Projekční kanceláře

