
 
 

1 

HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie,  
Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) 
___________________________________________________________________________________ 

Jaroslav PEŠŤÁK1 
 
HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍHO 

VÝŠKOVÉHO BODU MOLO SARTORIO 
 

Úvod 
Molo Sartorio se nachází v italském městě Terst a historická výškopisná 

měření jej spojují s nivelačními sitěmi České a Slovenské republiky. Tato měření 
vycházela od výškového bodu Molo Sartorio, jehož výšková značka byla 
umístěna budově celního úřadu. Výška této značky, vztažena ke střední hladině 
Jaderského moře, byla určena pomocí mareografu. V současné době také 
probíhají měření výšky mořské hladiny pomocí mareografů umístených ve 
výškoměrné stanici vedle hlavní budovy místního Yacht Clubu na Molu Sartorio 
v městském přístavu. 

Odvození výšek nivelační sítě na území ČR a SR   
Souvislé nivelační práce byly zahájeny na území Evropy roku 1867 na 

podnět Mezinárodního sdružení pro měření země ( nyní Mezinárodní unie 
geodetická geofyzikální). Nejprve byla vybudována síť základních bodů, která 
měla sloužit účelům vědeckým, ke studiu pohybu zemských vrstev, změn 
v zemské kůře atd. 
 Podkladem pro budování nivelační síě byly základní body. Měření na 
našem území prováděl bývalý Vojenský zeměpisný ústav ve Vídní v letech 1873-
99. Výšky bodů byly vztaženy ke střední hladině Jaderského moře v Terstu, 
Stanovené v roce 1875 Dr. Farolfim, po dvouleté pozorování pohybu mořské 
hladiny. Později bylo zjištěno, že střední hladina Jaderského moře je o +9 cm 
změněna. V Terstu na Molu Sartoriu byl osazen do zdiva budovy celnice 
základní bod pro nivelační síť, 3,356 m nad střední hladinou Jaderského moře. 
Odtud postupovaly nivelační pořady všemi směry, podél železničních tratí nebo 
silnic. Na místech, kde bylo předpokládáno, že nenastanou posuny zemských 
vrstev, v oblastech prahorní žuly nebo ruly, byly ve skalách vybudovány základní 
body. (V Čechách Lišov na Slovensku Strečno u Žiliny).[1] 

Historie měření výšky hladiny Jaderského moře 
První činnosti v oblasti mořské geografie spadají do roku 1859, kdy byl 

společností Accademia Nautica zprovozněn přístroj značky Schaub (redukční 
poměr 1/4,5; rychlost posuvu 4 cm/h. 

V roce 1884 byl  nahrazen přístrojem firmy Strudhoff z Terstu. Ten se od 
předchozího lišil redukčním poměrem (1/5, 112) a rychlostí posuvu (3,5 cm/h). 
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Data z tohoto přístroje byla publikována ve výročních zprávách z let 1894 a 1904 
společnosti Osservatorio Marittimo della Accademia di Commercio e Nautica 
(Mořská observatoř při obchodní a navigační společnosti), která se o přístroj 
starala. Přístroj byl umístěn v budově pojmenované Casa Rossa. Ta se 
nacházela na konci mola Sartorio, zatímco přímá měření výšky mořské hladiny 
se prováděla pomocí vodoměru na SV konci tohoto mola. Tento vodoměr se 
skládal z litinové trubky svisle zapuštěné do hráze, do níž se v okamžiku měření 
zasouvala měřicí tyč. Ta byla kalibrována až k dorazu, který odpovídal hornímu 
okraji trubky vyčnívající z mola. Tato zarážka byla považována za 
hydrometrickou nulu (zero Molo Sartorio – ZMS). 

V roce 1911 byl mareograf Strudhoff nahrazen jiným značky Seibt – 
Fuess číslo 605 (redukční poměr 1/10, rychlost posunu 3 cm/h). Měření tímto 
novým přístrojem skončila roku 1915, aby pak byla obnovena v roce 1919 pod 
dohledem Geofyzikálního institutu. 

V roce 1925, následně po demolici budovy Casa Rossa, byla výškoměrná 
stanice postavena na SV straně mola Sartorio (45° 38‘ 50,5“ severní šířky a 13° 
45‘ 30,5“ východní délky). Do ní byl zabudován vodoměr. 

 

Obr. 1 Výškoměrná stanice na SV straně Mola Sartorio 
 

Po těchto úpravách začala pravidelná měření v červenci 1926 a od tohoto 
momentu byla naměřené údaje publikovány v ročenkách Magistrato alle Acque 
di Venezia a poté, od roku 1929, v Hydrologických ročenkách (Annali Idrologici). 

Od června do prosince roku 1961, díky demoličním a rekonstrukčním 
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pracím na vodoměrné stanici, byla měření prováděna vodoměrem Pagan 
(redukční poměr 1/10, rychlost posunu 1,2 cm/h). Ten byl zabudován do krycího 
kontejneru a umístěn v severní části mola Sartorio. V lednu 1962 byla opravená 
stanice opět zprovozněna. 

Paralelně s hlavním vodoměrem fungoval také vodoměr týdenní (redukční 
poměr 1/10, rychlost posunu 4,8 cm/24hod); V roce 1964 byl tento přístroj 
nahrazen modelem T.M.450 (redukční poměr 1/5, rychlost posunu 1,5 cm/hod). 
Ten však poskytoval až do roku 1966 nepravidelné údaje. V tomto roce byl, stále 
paralelně s vodoměrem Seibt - Fuess, zprovozněn denní vodoměr Büsum – Ott 
(obr.2) firmy A. Ott z Kempten (redukční poměr 1/10, rychlost posunu 2 cm/hod). 
Firma poskytla i záznamový papír pro registrace údajů. Volba vodoměru této 
značky nebyla dána pouze kvalitou přístroje, ale také skutečností, že tento typ 
vodoměrů používal bývalý Jugoslávský hydrografický institut ve svých meřicích 
stanicích. 

 

 
Obr. 1 Mareograf Büsum – Ott uvnitř výškoměrné stanice na Molu Sartorio 

 
Tato poslední přestavba byla doprovázena souborem prací, které měly za 

cíl pokud možno odstranit rušivé vlivy měření dané nárazy vln bez ovlivnění 
rychlosti přítoku a odtoku.  
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Současná měření na Molu Sartorio 

V současnosti probíhají měření denním vodoměrem Büsum – Ott a od 
ledna roku 2001 také digitálním přístrojem Ott Thalimedes. Měřením a údržbou 
se zabývá Instituto Talassografico v Terstu. Na budově místního Yacht Clubu 
jsou od srpna 2001 instalovány dva body využívané pro měření GPS. Nyní 
dochází k rekonstrukci a přestavbě této budovy, a proto měření GPS 
nebrobíhají. Stanice GPS jsou ve vlastnictví University v Boloni, která s nimi také 
operuje a provádí měření. 
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S u m m a r y 

History and present time of the fundamental height point Molo Sartorio 
Molo Sartorio is situated in the city port in Trieste. There are the bench marks 

and building with mareograph – instrument for measuring the height of sea level. In 1859 
started the measuring with the instrument Schaub. The next instrument was Strudhoff 
model during years 1884-1904. The third was a Seibt-Fuess model (1911-1966). From 
1966 has measured an instrument Büsum – Ott model and from 2001 there is also digital 
instrument Ott Thalimedes. The measuring and servis pursues the Instituto Talassografico 
in Trieste.  

The Czech and Slovak height network was derivated from the fundamental bench mark 
on the custom-house on the Molo Sartorio with the height 3,356 m above the Jadran Sea 
level. The height measuring was prceeded during years 1873-1899. During this measuring 
were made basic height points. It was a bench mark Lisov in the Czech Republic and 
Strecno in the Slovak Republic. 
Fig. 1 Building with mareograph on the South-East part of Molo Sartorio 
Fig. 2 Mareograf Büsum – Ott inside the building on the Molo Sartorio 

 
Tento příspěvek byl podpořen grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a 
kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska. 

 


