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AAnnoottaaccee  

 

 Diplomová práce se zabývá zaměřením severní části parku Na Křížovém 

Vrchu v Moravském Berouně.  

Území bylo zaměřeno klasickými geodetickými metodami polohopisně  

i výškopisně a připojeno do souřadnicového systému S-JTSK a výškového 

systému Bpv. Výsledkem práce je mapová dokumentace v měřítku 1 : 500, 

která bude sloužit jako podklad pro projekt revitalizace parku a také digitální 

model terénu zaměřovaného území.  

 

AAnnnnoottaatt iioonn 

 

 The graduation thesis deals with survey of the northern part of the Cross 

Hill Park at Moravvsky Beroun. 

 The territory was horizontaly and verticaly measured with the classical 

methods in S-JTSK  and Bpv. system. At the end of my work, there is the map 

documentation on a scale 1:500, which will be used as a basis of new park 

design documentation and the digital model of the area. 
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 SSeezznnaamm  zzkkrraatteekk  

České zkratky 

Bpv.  Balt po vyrovnání, 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic, 

ČSN Česká technická norma, 

ČSNS Česká státní nivelační síť, 

DMT Digitální model terénu, 

DSM Digitální model povrchu, 

S–JTSK  Systém–Jednotné trigonometrické sítě katastrální, 

VRS  Virtuální referenční stanice, 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

  

Cizojazy čné zkratky  

C/A code Coarse/Acquisition code (hrubý/volný kód), 

DGPS  Difference Global Position System (Diferenční Globální polohový   

systém), 

ETRS–89 European Terrestrial Reference System 89 (Evropský terestrický 

referenční systém 1989), 

GDOP           Geometric Dilution Of Precisio (geodetická odchylka od přesnosti), 

GLONASS Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma, 

GNSS Globální navigační satelitní systémy, 

GPS Global Position System (Globální polohový systém), 

MS  MicroSoft, 

NAVSTAR NAVigation System with Time and Ranging, 

PC  Osobní počítač, 

P code Přesný kód, 

RTCM  Radio Technical Commision for Maritme Services (datový formát), 



RTK   Real Time Kinematic (Kinematická metoda v reálném čase), 

WGS–84 World Geodetic System 84 (Světový geodetický referenční systém 

1984). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


