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Výškové bodové pole České republiky tvoří:

základní výškové bodové pole :

• základní nivelační body,
• body České státní nivelační sítě I. až III. řádu ( ČSNS ),

podrobné výškové bodové pole :

• nivelační sítě IV. řádu,
• plošné nivelační sítě ( uvnitř větších sídelních celků ),
• stabilizované body technických nivelací.
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Co uvidíme v prezentaci :

• Základní nivelační body,
• Nejbližší základní nivelační bod:   ZNB I. Lišov ,
• Stabilizace nivelačních bodů,
• Ukázky stabilizací bodů čepovou značkou,
• Ukázky stabilizací bodů hřebovou značkou,
• Bod s hloubkovou stabilizací ( ochranná betonová skruž ),
• Schéma pořadů ČSNS I., II. a III. řádu v jižních Čechách,
• České Budějovice, Černá věž ... nivelační pořady I. řádu,
• Výškový bod Správy železniční dopravní cesty,
• Nejnižší místo České republiky:  obec Hřensko,
• Jak někdy ( díky majitelům staveb ) dopadneme,
• Co skrývaly vrstvy starých omítek v Českém Brodě ...
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Základní nivelační body

... slouží k zajištění České státní nivelační sítě.

Jsou stabilizovány ve vybraných lokalitách na základě 
geologických posudků, v neporušených skalních výchozech,  
jsou chráněny kamenným pomníkem.

ČR  ...  12 ZNB.    Jejich rozmístění je poměrně pravidelné, 
hlavně po obvodu našeho území. 

Na stránkách Zeměměřického úřadu Praha ... možnost          
prohlédnutí jejich seznamu, nivelačních údajů i fotografií:

http://bodovapole.cuzk.cz/_znb.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_znb.aspx


Základní nivelační bod
I.  Lišov

… v bývalém
opuštěném lomu v lese,
jižně od silnice I. tř. č. 34  
Č. Budějovice – J. Hradec.

Vděčný námět pro turistiku …

První výškový bod
na území dnešní ČR,
byl zřízen roku 1889.

Nesmírný význam historický
a vědecký, pro plnění běžných 
úkolů praktického geodeta               
je nevyužitelný                         
( bod je chráněn pomníčkem ).
V okolí je však několik 
tzv. přidružených bodů.

Zdroj: vlastní foto
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Základní nivelační bod
I.  Lišov

Překlad latinského nápisu
na pomníčku:

STÁLÝ BOD
RAKOUSKO – UHERSKÉ 
PŘESNÉ NIVELACE
PŘI EVROPSKÉM MĚŘENÍ 
STUPŇŮ POLEDNÍKOVÝCH                
A ROVNOBĚŽKOVÝCH 
ZŘÍZEN ROKU 1889

Zdroj: vlastní foto
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Stabilizace nivelačních bodů :

• skalní značkou, kterou je        
vyhlazená vodorovná ploška,                        
nebo ploška s polokulovým vrchlíkem 
uprostřed, je zakrytá kamenným 
pomníkem ( používá se pro ZNB ),

• hřebovou značkou … osazuje se 
shora do vodorovné plochy skal, 
balvanů, vybraných staveb,                             
nebo do horní plochy nivelačního 
kamene,
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Stabilizace

nivelačních bodů

• hřebovou značkou pro hloubkové stabilizace,

• čepovou značkou, která se osazuje do stěn               

vybraných staveb, ze strany do líce nivelačního kamene, 
nebo do svislých ploch skal.
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České Budějovice,  14.1.2016                                                            Zdroj: vlastní foto

Litinová tělíska pro stabilizaci výškových bodů …

( hřebové značky )
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České Budějovice,  14.1.2016                                                           Zdroj: vlastní foto

Litinová tělíska pro stabilizaci výškových bodů …

( čepová značka )
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Zdroj: vlastní foto

Ukázka stabilizace výškového bodu čepovou značkou

Někdy je nad bodem 
umístěna
výstražná tabulka …



Ukázky stabilizací výškových bodů čepovou značkou …

Špindlerův Mlýn ↓ Zlaté Hory →

Zdroj: 
vlastní foto
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Stabilizace výškových bodů hřebovou značkou …

České
Budějovice

← →

Zdroj:
vlastní foto



Stabilizace
čepovou značkou
v nivelačním kameni, 

bod  Ibe-6 … ve středních Čechách.

Zdroj: vlastní foto



Stabilizace
hřebovou značkou
v nivelačním kameni, 

bod   Dg1-52.1 u Poděbrad.

Zdroj: vlastní foto



Další příklad 
stabilizace
hřebovou značkou
v nivelačním kameni,

bod  Mg4-32.3 u osady Dasný. 

Červenobílá ochranná tyč s tabulkou 
významně usnadnila jeho vyhledání …

Zdroj: vlastní foto



Hloubková stabilizace chráněná betonovou skruží … MN-10.1
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Zdroj: vlastní foto

Hloubková stabilizace chráněná betonovou skruží …

České Budějovice,  MN-10.1



Pořady ČSNS I., II. a III. řádu v jižních Čechách

Zdroj:  ČÚZK Praha (vlastní foto přehledky)



Černá věž … odtud se rozbíhají tři nivelační pořady I. řádu

Zdroj: vlastní foto 



Bod  MN-135

stabilizovaný           
r. 1939
v kamenném 
zdivu                 
nad soklem.

Počátek tří 
nivelačních 
pořadů I. řádu:

• MN

• MZ14

• NZ14

Zdroj: vlastní foto 



MN-135 … uzlový bod pořadů I. řádu  MN, MZ14, NZ14



Schéma ČSNS v okolí Českých Budějovic

Zdroj:  ČÚZK Praha (vlastní foto přehledky)



Od bodu MN-135 :  

MN  České Budějovice – Tábor 

… severním směrem na Mariánské náměstí 
a odtud po Pražské třídě, až do Tábora.

←
Na rohu bývalých kasáren bod   MN-2

… je počátkem pořadu II. řádu

Mfg České Budějovice - Vodňany

Zajímavý příklad 
použití hřebové značky …

České Budějovice, 14.1.2016  Zdroj: vlastní foto 



Od bodu MN-135 :  

• MZ14 České Budějovice  ̶                                                             
– Dolní Dvořiště jižním 
… jižním směrem, po Lidické třídě                                                      
( původní výpadovkou ),                                                 
přes Včelnou, Kamenný Újezd, Kaplice …

• NZ14  České Budějovice – Slavonice
… východním směrem, po Rudolfovské třídě
( původní výpadovkou ): Třeboň, Lásenice, Nová Bystřice …

Zajímavosti těchto uvedených pořadů, které oddělují oblast  Z14 :

 Z14 … pohraniční oblast  I. řádu s velkou rozlohou ,
 mezi Rudolfovem a Lišovem v blízkosti pořadu  NZ14 … ZNB I. Lišov ,
 na budově Krajského úřadu JČK na Lidické třídě … bod  MZ14-2  ,
 součástí pořadu  MZ14 je  bod ZGS : 13 CEBU … ( MZ14-12.2 ) .



Na budově Krajského úřadu JČK,  
Lidická třída … bod  MZ14-2 .

← vlastní foto

Bod ZGS  13 CEBU …
totožný s bodem MZ14-12.2 .
Foto převzato   http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx ↓

http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx


Výškový bod  Správy železniční dopravní cesty ...

( České Budějovice – Číčenice )        

Zdroj: vlastní foto



Snímek převzat, autor :  Roman Zázvorka,  http://foto.mapy.cz/original?id=113237

Hřensko … nejníže položená obec České republiky.
Leží v kaňonu řeky Kamenice, před jejím ústím do Labe.



Pro tuto prezentaci poskytla svoje snímky   Ing. Tereza Hasalová

Hřensko
Na tomto domě je stabilizován
nejnižší bod ČSNS v ČR :

Z3b5-3.1 o výšce   123,278 m (Bpv).



Zdroj: vlastní fotoA na závěr kuriozity : 

Jak, díky majitelům staveb, s využitelností svých  
výškových bodů
často dopadáme …

Děčín, budova ČEZ …  ↓



Zdroj: 
vlastní foto

A na závěr kuriozity :

Jak, díky majitelům staveb, 
s využitelností svých výškových bodů
často dopadáme …

České Budějovice ↓ Poděbrady →



Zdroj: 

vlastní foto

Jak, díky majitelům staveb, 
s využitelností 
svých výškových bodů
často dopadáme …

←  Včelná → 



Zdroj: 

vlastní foto

Jak, díky majitelům staveb, s využitelností 
svých výškových bodů často dopadáme …

České Budějovice ... 

←  bod MN-4.2 ↓   bod  Mfg-1



Zdroj: 

Vlastní

foto

Co bylo ukryto pod vrstvami 
starých omítek ...

Český Brod  
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Děkuji Vám za pozornost.

karel.hes@gmail.com

Obrázky, kde není uveden zdroj, byly do této prezentace převzaty :

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., Příloha 1

mailto:karel.hes@gmail.com

