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Summary

The topic of dissertation thesis is vertical measurment in the southwestern part of 

cadastral domain Velká Polom and purpose this thesis is accuracy analysis of measurment 

of altimetry in comparison with map SM5. At the beginning describes localitty. In the 

following section describes field reconnaissance, points selection and geodetic detailed 

monumets and next part is fieldworks and content of surveying. In final part describes 

office works, calculations and creation of drawing documentation which presentations in 

specialised software.
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Bpv výškový systém Baltský po vyrovnání

ČR Česká republika

ČSNS česká státní nivelační síť

ČSR Československá republika

ČSTS česká státní triginometrická síť

ČÚZK český úřad zeměměřický a katastrální

DKM digitální katastrální mapa

DMT digitální model terénu

KM-D katastrální mapa digitalizovaná

k.ú. katastrální území

MNČ metoda nejmenších čtverců

m.n.m. metrů nad mořem

PN přesná nivelace

PPBP podrobné polohové bodové pole

S 42 souřadnicový systém z roku 1942

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SM5 státní mapa 1:5000

SMH5 státní mapa 1:5000 – hospodářská

SMO-5 státní mapa 1:5000 – odvozená

TB trigonometrický bod

UTM kartografické zobrazení Univerzální transverzální Mercatorovo

VPN velmi přesná nivelace

WGS 84 souřadnicový systém World Geodetic systém

ZABAGED základní báze geodetických dat

ZhB zhušťovací bod

ZM10 základní mapa 1:10000

ZNB základní nivelační bod

ZPBP základní polohové bodové pole

DGN MicroStation Design 
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