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O SPOLEČNOSTI
Společnost TKP geo s.r.o. má dlouholetou tradici 
v oblasti geodézie, patří k největším firmám v 
České republice v tomto oboru  a přináší zákaz-
níkům především:

TRADICI, KVALITU a PROFESIONALITU.

Celkem pracujeme na 4 stálých pracovištích (s 
pobočkami v Českých Budějovicích, jaderné 
elektrárně Temelín, Táboře a Brně) s 80 
technicky vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. 
Máme tak velké zkušenosti se zvládáním nových 
trendů v oblasti moderní měřické a výpočetní 
techniky i zpracování, využívání a publikování dat.

ŘÍZENÍ KVALITY
Společnost TKP geo s.r.o. prošla v roce 2018 recertifikačním procesem pro systémy řízení kvality (QMS), životního prostředí (EMS) 
a bezpečnosti práce (OHSMS). Dne 30. 05. 2018 úspěšně proběhl 2. stupeň certifikačního procesu a naše společnost obnovila 
Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikát systému environmentálního managementu dle 
ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018. 
Dále naše společnost a vybraní zaměstnanci disponují osvědčením NBÚ – stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ a v neposlední řadě také 
osvědčeními o odborné způsobilosti SŽDC č. G-01 a G-03.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Vzhledem k technickému vybavení a vysoce 
kvalifikovanému personálnímu obsazení je firma 
schopna poskytnout tyto služby v následujících 
oblastech:

1. geodézie - tvorba geodetických základů, mapo-
vací práce, vytyčování objektů, staveb, 
inženýrských sítí, pasportizace stavebních  
objektů a komunikací apod.

2. GIS (geografické informační systémy) - dodávky 
řešení v oblasti geografických informačních 
systémů (SW, HW, data) 

3. geoinformační technologie - geoportály, 
mapové servery a webové mapové služby

4. katastr nemovitostí - geometrické plány, 
hranice pozemků, věcná  břemena, digitalizace 
mapových děl (skenování a vektorizace),               
právní vztahy k nemovistem

5. komplexní pozemkové úpravy - geodetické              
i projekční zpracování

6. fotogrammetrie - zajištění snímkových letů, 
zpracování ortofotomap a jejich vyhodnocení

7. tvorba 3D dat - laserové skenování, vizualizace, 
modely terénu, sférické snímkování 

8. technické a tematické mapy - digitální 
technické mapy měst  a závodů, ortofotomapy; 
technicko-provozní evidence toků, pasporty

9. projektové a inženýrské práce, TDI

10. územně analytické podklady a rozbory udržitel-
ného rozvoje území

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Díky úzkému spojení s firmou Leica Geosystems AG jsou všechna pracoviště vybavena nejmodernějšími měřickými a zpracova-
telskými technologiemi, které jsou pravidelně modernizovány dle nejnovějších trendů. Díky tomu jsme připraveni plnit i rozsáhlé             
a technologicky velmi náročné zakázky. 
Za zmínku stojí speciální technika pro 3D laserové skenování, bezpilotní sytémy, vybavení pro pořizování panoramatických                         
a sférických snímků, velmi přesný systém pro průmyslová měření nebo zařízení pro vyhledávání podzemních vedení. Samozřejmostí 
je pravidelně modernizovaná výpočetní, zobrazovací a vykreslovací technika (PC, NB, tiskárny, velkoplošné skenery a plotry).

Hlášení závad - DejTip
mobilní aplikace pro města

UNIKÁTNÍ PRODUKTY NA TRHU
Aplikace „Dej Tip“ je služba pro obce, jejich občany a návštěvníky, která výrazně 
usnadňuje hlášení různých typů závad v obci a jejich následnou evidenci.
PanoMax je moderní a v České republice zatím naprosto unikátní technologie 
panoramatického snímkování. Jedná se v podstatě o „živý“ snímek v rozsahu až 
360° pořizovaný speciální kamerou umístěnou na vhodném místě.


