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Regulace v metrologii v českých zemích 
18. století  

  



18. století  

  

Rakouský cimentní patent zavedl: 

 

 - míry délkové 

 - váhy a závaží 



19. století  

  



19. století  

Zákon o zřizování veřejných vážnic a měrnic uchovává: 

 

 - měrnice - míry délkové 

 - vážnice - váhy a závaží 



19. století  



19. století  

Zákon o novém zřízení míry a váhy nově zavádí: 

- délkové míry (metr a jeho díly nebo násobky) 

- závaží v obchodním styku  včetně závaží na Au a klenoty, váhy a závaží na zkoušení obilí 

- plošné míry 

- objemové míry (litr, díly a násobky), sudy na pivo, víno, lihoviny, rámy na měření dříví k pálení 

- plynoměry (1.1.1873) 

- lihoměry, cukroměry 

 



19. století  



19. století  

Nařízení upřesňuje a zavádí: 

- délkové míry -  upřesnění: měřítka (kovová, precizní, dřevěná, slonová kost), metrníky na 

     zboží střižné) 

- objemové míry – upřesnění: nádoby (cínové, železné), sudy (dřevěné), duté míry na suché 

věci (obilí, ovoce, uhlí, vápno) 

- váhy lékárenské 

- plynoměry 
  dále popisuje provedení míry, zp. cimentování, odchylky, kolky ad. 

 

Přezmen (váha s proměnným ramenem) 



19. století  

Vyhlášení k řádu cimentnímu doplňuje (tzv. dodavky): 

- rozšíření dutých měr (mléko, olej) 

- suché plynoměry 



19. století  

Změna zákona č.16, 1872: 

- rozšíření o sudy na pivo (50-200 l) 

 



19. století  

Nařízení upřesňuje měření vodoměrů 

 

 



19. století  

Nařízení upřesňuje měření elektrické energie 

 

 



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  



20. století  

Vyhláška zavádí v širším rozsahu 

regulaci „vybraných provozních měřidel“, 

např.: 
-měřidla na kapaliny nádobová krámská 
-kyvadlová kladiva 

-váhy složené kojenecké 

-váhy složené na drůbež 
 

„hlavních podnikových etalonů“, např.: 
-pro hodnocení plodin – etalonové trny 

-etalonové teplotní žárovky 

 

„provozních měřidel … správnost … pomocí 

hlavních podnikových etalonů“, např.: 
-obilní síta 

-Injekční stříkačky 

 
 

 



 

59/1979 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

Úřadu pro normalizaci a měření  
 

ze dne 10. května 1979,  
 

kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla 
(vyhláška o stanovených měřidlech)  

                       6. Mechanický pohyb 

 
6.1        Silniční radarové rychloměry 5)           2 roky 

8.11       Vodoměry: 
           a) na studenou vodu                       4 roky 
           b) na teplou vodu                         2 roky 
           c) bubnové vodoměry                       2 roky 

 

                        8. Objem, průtok 

Vyhláška zachovává členění měřidel v regulaci podle vyhl. č. 61/1963. 



V 80. a 90. letech jsou vydávány: 

 

-Výnosy ÚNM (např. 425/1988) 

-Výnosy FÚNM (např. 502/1989, zavedena regulace v oblasti IZ) 
 

- Zákon č. 505/1990, o metrologii (následně vyhl. č. 69/1991) 

- Zákon č. 20/1993, o zabezpečení státní správy v oblasti technické 
                      normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 

-Výměry ÚNMZ (např. 102/1993) 
 

 

Počátkem 21. století je regulace měřidel obsahem vyhlášek MPO 
 

-Vyhláška č. 263/2000 

-Vyhláška č. 345/2002 
 

Současně dochází k začlenění do struktur EU a k transpozici či přímému 

účinku unijních právních předpisů. 
   



ČR – národní normalizace v metrologii 

Technická normalizační činnost v metrologii byla po roce 1960 zaměřena na tvorbu 

technických předpisů typu I (Instrukce/Inštrukcie) a na technické předpisy typu B 

(zajišťovaly z dnešního pohledu oblast legální metrologie). 

 

Předpisy typu I definovaly postupy pro úřední ověřování měřidel (metody zkoušení 

při ověřování), předpisy typu B stanovovaly technické požadavky na měřidla (často 

na etalonová zařízení), byly vydány v letech 1964 – 1978. 
 
  

 
 
 



ČR – národní normalizace v metrologii 

 1980 až 1988 – tvorba podnikových norem ÚNMZ, označovány jako PNÚ + 
identifikační číslo = definování technických požadavků na měřidla, metody 
zkoušení při úředním ověřování nebo schémata návaznosti, většina norem stále 
v platnosti – postupné rušení, některé jsou využitelné při tvorbě kalibračních 
procedur i dnes,  příklad těchto norem: 

 

PNÚ 1703.1  Etalónové kvapalinové tlakomery s hornými medzami meriaceho 
                    rozsahu od 5 do 250 kPa. Technické požiadavky. 1981 

 

  

 

 
 



ČR – národní normalizace v metrologii 

      TPM – Technické předpisy metrologické 

 

• definují technické a metrologické požadavky na měřidla a metody jejich zkoušení 

• závazné pro oblast legální metrologie 

•  ČMI, AMS = metoda pro ověřování, jsou uvedeny v podmínkách autorizace 

•  vydávány od roku 1992  (poslední TPM vydáno v roce 2006) 

 

TPM 4655-01 Měřicí převodníky tlaku; metody zkoušení při ověřování . 2002 

TPM 4657-01 Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel; 
                        metody zkoušení při ověřování. 2002 

 

 

 

 

 

 

 



ČR – národní normalizace v metrologii 

ČSN – české technické normy, dokument vytvořený podle zákona  č. 22/1997 Sb., 
jehož vydání bylo oznámeno ÚNMZ ve Věstníku, používání norem není závazné, 
závaznost však může být určena právním předpisem 

 

• standardně dobrá úroveň, zaměření na jednoznačnost požadavků na měřidla a 
jednoznačnost hodnocení metrologické úrovně měřidel 

 

• v posledních letech jde spíše o implementaci mezinárodních předpisů  
(ČSN EN, ČSN ISO,…) 

 / po roce 1989 - orientace ČR na EN, členství v CEN/ 



ČR – národní normalizace v metrologii 

     Metodické pokyny pro metrologii (MPM) - vydává ÚNMZ 

 



ČR – národní normalizace v metrologii 

  Metrologické předpisy (MP) jsou obdobou MPM, vydává je na své úrovni 
generální ředitel ČMI. Jsou závazné pro zaměstnance ČMI případně subjekty 
zabývající se danou činností 

 



ČR – národní normalizace v metrologii 

      Opatření obecné povahy 

 

- změnou zákona č. 505/1990 Sb. zákonem č. 481/2008 Sb. zavedeno zmocnění  
k vydávání Opatření obecné povahy 

 

- stanovuje technické a metrologické požadavky na stanovená měřidla 

- stanovuje metody zkoušení při schvalování typu  a při ověřování stanoveného 
měřidla 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČR – národní normalizace v metrologii 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ing. Zbyněk Veselák 
veselak@unmz.cz 
 
ÚNMZ, odbor metrologie 
www.unmz.cz 

 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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