
Ing. Jan Tichý, Benátky nad Jizerou 

 Metrologie je o měření, ne o počasí, o počasí je 
meteorologie

 Jak, kam a proč s metrologií cestovat?
 Víte, že s metrologií strávíte celý den, aniž si to 

uvědomujete?



Na počasí se metrologa neptejte
Než se vydáme na cesty, musíme si říct pár slov                 
o metrologii

Metrologie je lapidárně řečeno „věda o měření“

Metrologie je součástí našeho každodenního života, 
je tu s námi, jen my ji nevidíme, nebo nevnímáme



Začněme v Egyptě 
země pyramid, středisko starověké civilizace



Začněme v Egyptě 
…  již staří Egypťané znali metrologii:

Trest smrti hrozil tomu, kdo zapomněl nebo zanedbal 
svoji povinnost zkalibrovat své měřidlo délky při 
každém úplňku.

Takové bylo riziko královských architektů 
odpovědných za budování chrámů a pyramid pro 
faraony ve Starém Egyptě tři tisíce let př.n.l. 



Začněme v Egyptě 
…  již staří Egypťané znali metrologii:

První královský loket byl definován jako délka 
předloktí od lokte ke špičce nataženého prostředníčku 
vládnoucího faraona plus šířka jeho ruky. 

Prvotní měření bylo přeneseno na černou žulu a do ní 
vytesáno. Pracovníkům na staveništích byly předány 
žulové nebo dřevěné kopie a architekti byli odpovědní 
za jejich udržování. 



Za loktem a středověkem do Evropy
 Není loket jako loket 

 Vybrané míry – lokte:

 Římský: 44 cm

 Egyptský: 52 cm

 Pruský: 66,7 cm

 Vlámský: 69,1 cm

 Anglický: 114,3 cm



Za loktem a středověkem do Evropy
 Jak asi středověcí obchodníci obchodovali?

 Muselo být zajímavé nakoupit látku v Londýně        
a prodat v Praze, či naopak

 Kdy asi vzniklo úsloví: „zač je toho loket?“



Za loktem domů
 A máme tady etalon (standard)

 Můžete si „zkalibrovat“ (navázat) svůj loket, třeba na 
novoměstské radnici v Praze



Za loktem domů
 A máme tady také tenhle Loket

 Malá zeměpisná odbočka



Ještě než opustíme středověk
 měření a výpočty astronomů a astrologů, 

 měření v námořní plavbě

A můžeme přitom zůstat doma, v Benátkách

Tycho Brahe, poledník, sextant



Sladká Francie

 Dala světu mnohé

 prokleté básníky i vojevůdce, architekturu, 
módu, víno….

 a také moderní metrologii



Přínos francouzské revoluce
 volnost, rovnost, bratrství

 poněkud se to zvrtlo:

ale: 

 Moderní metrologie: 1799 – Paříž:

 desetinná metrická soustava 

 dva platinové etalony metr a kilogram 



Francie je Mekkou metrologie
BIPM – mezinárodní úřad pro váhy a míry 



Pár poznámek, 
než si začneme s metrologií tykat 

 Měřidla a měření (metrologii) využíváme doma              
(pro informaci, i pro platby)

 Metrologii vnímáme v obchodech, v restauracích,    
u lékaře, při řízení automobilu,….

 Měření má význam (téměř) u každého výrobku, zboží, 
i v  mnoha službách,  



Jednotky měření
SI soustava: základní jednotky: 

kg, m, A, s, K, cd, mol

Odvozené jednotky:

a) vyjádřeny v zákl. jednotkách, např. m2, m/s, 
mol/dm3

b) jednotky se zvláštními názvy: N, Pa, W, J, C,…            

dají se vyjádřit vztahem základních jednotek: 

např.:    F = m∙a 1 N = 1  kg∙m∙s-2



To si ještě pamatujeme
název jednotky    značka jednotky       veličina 

kilogram                    kg                              hmotnost

metr                         m                                délka 

ampér                       A                               el. proud

sekunda                      s                                    čas

kelvin                        K                    term. teplota   

kandela                            cd                              svítivost   

mol                            mol látk. množství



Neříkejte paní, že nám jednotky 
nařizuje zákon (o metrologii)
Přijetí Mezinárodní soustavy jednotek (SI Unit): 1960

ČSSR (ČR): 1974: usnesení vlády o zavádění Soustavy SI, 

1980: závazné užívání jednotek SI

Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách 
a ostatních jednotkách a o jejich označování

Povolené jednotky: základní:  °C pro teplotu, 

Odvozené – jen ve specifických oborech, např.:

Optická mohutnost – 1 dioptrie (= 1 m-1)

Hmotnost drahých kovů – 1 karát (= 2.10-4 kg)

Plocha zemědělské půdy – 1 ar (= 102 m2)

Tlak krve – 1 mmHg (= 133,322 Pa)



Kde se s metrologií potkáme? 

 metrologie v domácnosti

 metrologie z pohledu řidiče

 metrologie z pohledu zákazníka obchodu

 metrologie z pohledu pacienta



Když tam dáte obrázky, 
tak už to chápu 

doma

na silnici    v obchodě 

v restauraci



Podívejme se domů

„fakturační“ (stanovená) měřidla

 na jejich údajích do jisté míry závisí naše 
platby za služby spojené s užíváním bytu:

 elektroměry

 vodoměry

 plynoměry

 měřiče tepla



Co ještě máme doma?
„orientační“ pracovní měřidla

 ta měřidla, která používáme sami, abychom znali 

číselné hodnoty některých veličin:

 lékařský teploměr, venkovní a pokojový teploměr

 kuchyňská váha, osobní váha

 svinovací metr, krejčovský metr

 hodiny, stopky

 příp. vlhkoměr, tlakoměr, voltmetr,  jiná měřidla



Ono se to paní musí označit,               
kvůli podvodům, víte?

Značka schválení typu: TCM XXX/YY – ZZZZ
XXX – číslo oboru měření, YY – poslední dvojčíslí roku,

ZZZZ – číslo 
certifikátu

plomby, např.:                         

úřední 
značka 

ČMI



Jak a co si doma měříte, paní?

orientační měřidla

Tato měřidla využíváte pro svou informaci (orientaci), 
abyste věděli jakou hodnotu má veličina, která vás zajímá

Můžete si je dát zkalibrovat, ale doma to závisí pouze na 
vás

Kalibrační značka:



Metrologie z pohledu řidiče

Širší význam metrologie v dopravě

metrologie (měření) má význam pro výrobu 
automobilů (především velmi přesné měření 
délky, rozměrů) a další významnou roli v STK a 
měření emisí

 metrologie má význam v dopravních stavbách, 
(silnice, železnice, mosty, tunely)

 vážení kamiónů: přetížení kamionů, 
poškozování silnic



Metrologie z pohledu řidiče

 samotný řidič automobilu je 

s metrologií konfrontován především:

 na čerpací stanici 

 při setkání s Policií



Metrologie z pohledu řidiče

na čerpací stanici PHM:
 Výdejní stojany (správný objem paliva)

 Pneuměřiče (správný tlak v pneumatikách)

 Kvalita PHM (dohled ČOI)

orientační značka  



Metrologie z pohledu řidiče

 Ve styku s policií:

 Radary – měření rychlosti vozidel, 

úřední značka



Metrologie z pohledu řidiče

 Ve styku s policií:

 Návykové látky: orientační tester (řidič)

 Analyzátory alkoholu v dechu

 Analyzátory přítomnosti drog

 „policejní“ analyzátory

 alkoholu v dechu 

 schválené, ověřené, značka



Metrologie z pohledu zákazníka

 v obchodě (a restauračním zařízení) jde 
především o:

 správnou hmotnost

 správný objem 

 Hotově balené zboží

 Lahve

 „Správná míra“ nápoje



Metrologie z pohledu zákazníka

 garantovaná hmotnost 

 Hotově balené zboží

 Hledej značku

 správný objem 
 značka (ES značka shody)

 rysky



Metrologie z pohledu pacienta

 Metrologie hraje významnou roli i ve 
zdravotnictví:

 Zdravotnické prostředky a přístroje: 

 Roentgeny, lasery

 Teploměry, tlakoměry

 Glukometry 

 Audiometry, apod. 



Metrologie z pohledu pacienta

• Velký význam má též:

• Hygiena pracovního prostředí (hluk, prašnost)

Měření hluku:  

• Klinická biochemie (laboratorní vyšetření moči, 
krve) zde větší význam mají referenční metody, 
kalibrátory

• Farmacie, léčiva  



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

 Co takhle sem:



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

 Jo, Anglie…

Královna, Buckinghamský palác, Temže, Mr. Bean, Tower 
Bridge, Parlament, londýnské metro, kolo, anglický fotbal, 
libra …

Bacha, jezdí se vlevo! 



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

A co ty jednotky? 

Je ta holka tlustá nebo hubená,                                          
když váha ukáže číslo:   100 !!!

 záleží na tom, zda kilo(gramů) či liber



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

Byl to opravdu chlap jak hora: šest stop a palců pět, 
jak se zpívá v jedné písni?

 tak pro představu

 palec (inch):  2,54 cm

 stopa: 30,48 cm (12 palců)

 yard: 91,44 cm (3 stopy)

 míle: 1609,3 m (1760 yard)

 libra: 453,6 g  (méně než půl kila)



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

Pak jste asi slyšeli ještě o:

Pintě,

Trojské unci,

Galonu,

Barelu

seznámil jsem se i s jednotkami tlaku: psi 

a energie: BTU



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

Ono vůbec v tom tlaku je pěkný binec, posuďte paní:

mm Hg (rtuti),

Torr,

Pascal,

bar,

atmosféra

Zajímavé je to u počasí:  mbar = hPa 



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

Ještě jsme v té Anglii něco zapomněli – čas!

Je tam o hodinu míň,

Greenwich a jeho nultý poledník 



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

Co takhle podívat se sem:

A máme časová pásma, letíme přes oceán (a výšku nám střídavě 
ukazují ve stopách a metrech, rychlost v km či mílích za hodinu)



Už všechno víme, tak můžeme vyrazit

Nebo sem:

Časově jsme na tom stejně, ale překračujeme obratníky, takže 
v létě letíme do zimy a tmy, v zimě naopak



úplný závěr, nepleťme si metrologii                 
s meteorologií

Děkuji Vám za pozornost


