
Výškové základy v ČR

Výškové bodové pole tvoří geodetický základ     
pro výšková měření. 

V ČR … bývalá                                             V ČR … bývalá                                             
Československá jednotná nivelační síť ( ČSJNS ).

Body jsou trvale stabilizovány                                       
a zaměřeny geometrickou nivelací.

Soubory těchto bodů                                                   
vytvářejí výšková bodová pole.



Výškové bodové pole v ČR



Výškové systémy
Výškové bodové pole,
střední hladina použitého moře ( nulový výškový bod ),                                            
druh použitých výšek ( způsob respektování tíhového pole )                           
a způsob zpracování ( vyrovnání )                                                                          

… určující prvky výškového systému.

ČR … výškový systém Baltský – po vyrovnání ( Bpv ).                        ČR … výškový systém Baltský – po vyrovnání ( Bpv ).                        
Byl zaveden roku 1957.
Výškové bodové pole tvořila ČSJNS (viz výše).
Normální (Moloděnského) výšky jsou vztaženy k střední hladině Baltského moře                 
( nulový výškový bod v přístavu  Kronštadt  – Ruská federace ).
Síť byla vyrovnána mezinárodně v rámci tehdejších socialistických států roku 1957.
Bpv  … vybudovaný na základě vědeckého poznání vlastností tíhového pole Země.  
Zahrnuje v sobě výsledky tíhových měření, tzn. zohledňuje i nepravidelnosti v rozložení 
hmot uvnitř zemského tělesa.                                                                                        
Odpovídá současným požadavkům technické praxe.



Historie výškových systém ů na území ČR

• 1875 – 1999 ( s výjimkou období německé okupace                                                                     
za 2. světové války): výškový systém Jaderský ( „Jadran“ ).
• 1938 – 1945 : byl na území ČR zaváděn německý výškový systém 
Normal-Null … Po roce 1945 byla veškerá, za německé okupace 
uskutečněná měření, převedena do „Jadranu“.
• 1952 – 1957 : postupné zavádění Baltského výškového systému.• 1952 – 1957 : postupné zavádění Baltského výškového systému.
• Od r. 1957 dosud: výškový systém Balt po vyrovnání .

• Přepočty ( jsou přibližné, jsou zde uvedeny pro názornost,
nikoli pro uskutečňování převodů výšek !!! ):

HNN = HJadran – cca 0,25 m

HBpv = HJadran – cca 0,38 až 0,42 m



Historie výškových systém ů na území ČR
Co z toho všeho vyplývá pro stavebního odborníka ?

V archivovaných projektech staveb jsou uváděny výšky …

Rok zpracování projektu (nebo realizace stavby)                                              
však není jednoznačným údajem pro to,                                                       
abychom si z něj spolehlivě odvodili použitý výškový systém.  abychom si z něj spolehlivě odvodili použitý výškový systém.  

Nelze se také spoléhat na to, že byla vždy důsledně dodržována
zásada, uvádět k výškovým údajům použitý výškový systém …

Necháme si tedy výšky ověřit ÚOZI
( úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem ).

Předejdeme tím případným škodám a technickým problémům
při realizaci ….



Výškové systémy na území ČR podrobněji …Výškové systémy na území ČR podrobněji …

Výškový systémVýškový systém Časové obdobíČasové období Výškové bodové Výškové bodové 
pole (síť)pole (síť)

Střední hladina Střední hladina 
mořemoře

Druh použitých Druh použitých 
výšekvýšek

Způsob Způsob 
vyrovnání sítěvyrovnání sítě

Výška Výška 
výchozího bodu výchozího bodu 
pro ČR pro ČR -- Lišov Lišov 

[m][m]

Jaderský Jaderský -- LišovLišov 1875 1875 -- 19421942

Doplněná nivelační Doplněná nivelační 
síť Rakouskasíť Rakouska--

Uherska z let 1872 Uherska z let 1872 
-- 18961896

Jaderského                 Jaderského                 
s nulovým bodem          s nulovým bodem          

v Terstuv Terstu

Normální Normální 
ortometrickéortometrické

Území Čech a Území Čech a 
MoravyMoravy 565,1483565,1483

NormalNormal--Null (NN)Null (NN) 1938 1938 -- 19451945
Nivelace I. řádu Nivelace I. řádu 

zaměřená v letech zaměřená v letech 
1939 1939 -- 19411941

Severního                           Severního                           
s nulovým bodem          s nulovým bodem          

v Amsterdamuv Amsterdamu

Normální Normální 
ortometrickéortometrické

V rámci V. bloku V rámci V. bloku 
německé sítěněmecké sítě 564,8997564,8997

Roku 1948 byla Roku 1948 byla 

České Budějovice  22.11.2010České Budějovice  22.11.2010

Jaderský Jaderský -- CSJNS CSJNS 
(ČSJNS/J)(ČSJNS/J) 1948 1948 -- 19991999 CSJNSCSJNS

Jaderského                       Jaderského                       
s nulovým bodem              s nulovým bodem              

v Terstuv Terstu

Normální Normální 
ortometrickéortometrické

Roku 1948 byla Roku 1948 byla 
vyrovnána vyrovnána 

českomoravská českomoravská 
část sítě, roku část sítě, roku 

1952 celá ČSSR1952 celá ČSSR

565,1483565,1483

Baltský Baltský -- B68B68 1952 1952 -- 1957 1957 
(dočasné)(dočasné) CSJNSCSJNS

Baltského                            Baltského                            
s nulovým bodem               s nulovým bodem               

v Kronštadtuv Kronštadtu

Normální Normální 
ortometrickéortometrické

Výšky byly Výšky byly 
vypočteny vypočteny 

odečtením hodnoty odečtením hodnoty 
0,68 m od výšek 0,68 m od výšek 

jaderskýchjaderských

564,4683564,4683

Baltský Baltský -- B46B46 1955 1955 -- 1957 1957 
(dočasné)(dočasné) CSJNSCSJNS

Baltského                           Baltského                           
s nulovým bodem              s nulovým bodem              

v Kronštadtuv Kronštadtu

Normální Normální 
ortometrickéortometrické

Výšky byly Výšky byly 
vypočteny vypočteny 

odečtením hodnoty odečtením hodnoty 
0,46 m od výšek 0,46 m od výšek 

jaderskýchjaderských

564,6883564,6883

Baltský Baltský -- po po 
vyrovnání Bpvvyrovnání Bpv 1957 1957 -- současnostsoučasnost CSJNSCSJNS

Baltského                           Baltského                           
s nulovým bodem                s nulovým bodem                

v Kronštadtuv Kronštadtu

Normální Normální 
((MoloděnskéhoMoloděnského))

Mezinárodní v Mezinárodní v 
rámci rámci 

socialistických socialistických 
států roku 1957států roku 1957

564,7597564,7597


