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Úvod 

Cílem této diplomové práce je vytvořit metrologický řád pro firmu Modikov, s.r.o. , 

který bude po menších úpravách slouţit k řízení metrologického pořádku v této firmě. 

Metrologie je vědní a technická disciplína zabývající se všemi poznatky a činnostmi, 

týkajícími se měření. Patří také mezi činnosti, které mají pro průmyslovou činnost velký 

význam především z pohledu jakosti a technického rozvoje. 

Metrologický řád firmy je základní metrologickou normou podniku. Účelem 

metrologického řádu je zajistit jednotnost měřidel a správnost měření ve firmě. Tento 

dokument se zabývá definováním povinnosti a zodpovědnosti pracovníků při měření 

s měřidly, evidencí, průběţným ověřováním a kalibrací daných měřidel, posuzováním 

stavu měřidel a jejich vyřazením. Metrologický řád firmy vychází z právních 

metrologických předpisů a norem. 

Zavedení metrologického řádu do firmy je jedním z nutných kroků, aby firma 

splňovala poţadavky dle normy ČSN EN ISO 9001 systém managementu kvality. Za 

dodrţení a funkčnost tohoto metrologického řádu je zodpovědný metrolog firmy. 
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1 Profil firmy MODIKOV, s.r.o. 

Firma Modikov, s.r.o. byla zaloţena v roce 1998 se sídlem v Hulíně, ulice Wolkerova 

845. 

 

Obr. 1. Sídlo společnosti Modikov, s.r.o. [ 10 ] 

Firma disponuje výrobní halou s moderním vybavením, dále pak halou pro tepelnou 

úpravu kovů a skladem pro hutní materiál. Tato firma jiţ více neţ deset let nabízí širokou 

škálu sluţeb pro zákazníky.  

Mezi hlavní zaměření společnosti bezpodmínečně patří kovovýroba – soustruţení, 

frézování, vrtání, broušení, výroba ozubených kol a šnekových kol. Společnost disponuje 

mnoha přesnými obráběcími centry, které jsou ovládány zkušenými pracovníky. 

 

Obr. 2. Výrobní hala 
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Druhým zaměřením po kovovýrobě je tepelná a povrchová úprava  hutního materiálu 

– cementování v plynu, ţíhání ve vozových pecích, zušlechtění, tryskání dílců, povrchové 

kalení plamenem, kalení drobných dílců v komorové peci a kalení velkých dílců 

v šachtové peci nebo vozové peci. 

  

Obr. 3. Hala pro tepelnou úpravu kovů [ 10 ]  

Další sluţbou firmy je dodávání hutního materiálu různého profilu (taţná ocel, trubky, 

plech, barevné kovy atd.) a jeho případné dělení – řezáním (pasovou pilou na kov), či 

pálením. 

Specifickou sluţbou je vyuţití konstrukčního návrhu ustavovacích a upínacích 

přípravků, kde na základě výkresu výrobku a daného obráběcího stroje, firma zpracuje 

kompletní výkresovou dokumentaci a následně vyrobí upínací (ustavovací) přípravek.  

Jelikoţ firma disponuje certifikátem ISO 9001, kdy účelem normy je udrţet vysokou 

úroveň výrobního procesu – stabilní a vysoká kvalita poskytovaných sluţeb a výrobků, 

zakoupila firma pro měření dílců portálový souřadnicový měřící stroj Wenzel LH 108 

X3M CNC se zvýšenou přesností. Dále firma disponuje certifikátem ISO 14001. 

Firma Modikov, s.r.o. dává pracovní příleţitost mladým lidem. Proto se zapojila do 

projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji.    
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2 Metrologie a její systém 

Metrologie je vědní a technická disciplína zabývající se všemi poznatky a činnostmi, 

týkajícími se měření. Je základem jednotného a přesného měření ve všech oblastech vědy, 

hospodářství, státní správy, obrany, ochrany zdraví a ţivotního prostředí. Metrologie patří 

mezi činnosti, které mají pro průmyslovou činnost velký význam především z pohledu 

jakosti a technického rozvoje. Měření a s tím spojená potřeba kalibrace pouţívaných 

měřidel je pro velkou část podnikatelské sféry nezbytným předpokladem pro zvyšování 

jakosti produkce s určujícím vlivem na její konkurenční postavení.     [ 2 ] 

Metrologii v systému řízení jakosti je nutno chápat jako soubor činností spojených s 

udrţováním, evidencí, kalibrací a ověřováním měřidel, tedy tvorbou a dodrţováním 

metrologického řádu. Jednotné a přesné měření je předpokladem vzájemné důvěry při 

směně zboţí, ale stále více i jednou z nutných podmínek jakékoliv efektivní výroby.  [ 2 ] 

 

Organizace má povinnost zajišťovat a zabezpečovat [ 3 ] : 

 jednotnost a správnost měřidel a měření tím, ţe vlastní hlavní etalony ověřené 

státní měřící sluţbou a z nich vykonává přenos správných měr na všechna pracovní 

měřidla nestanovená. Případně si návaznost těchto pouţívaných měřidel anebo 

pracovních etanolů zabezpečí pomocí etanolů metrologických orgánů, středisek 

kalibrační sluţby a nebo u organizací, které mají návazné etalony na etalony 

metrologických orgánů 

 ověření pracovních měřidel stanovených, které organizace vlastní a to v rozsahu 

stanoveném vyhláškou 

 měřící sluţbu jakosti výroby a výrobků pouţitím měřící techniky příslušné 

přesnosti a úrovně, ověřené co do návaznosti měr, jejím organizovaným a 

systematickým řízením 

 vytvoření metrologických předpokladů pro ochranu zdraví pracovníků, zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí přiměřeně ke své činnosti. 

2.1 Národní metrologický systém České republiky 

Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) se rozumí soustava technických 

prostředků, zařízení a technického personálu a právních a technických předpisů, 

vymezujících postavení a vzájemné vazby subjektů státní správy a právnických osob 

pověřených různými činnostmi při zabezpečování jednotnosti a přesnosti měřidel a měření 
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ve státě. Tato technická a administrativní infrastruktura zajišťuje konzistentní a 

mezinárodně uznávanou základnu měření pro všechny obory státní správy, hospodářství, 

vědy, ochrany správnosti obchodního styku, ochrany zdraví a ţivotního prostředí.  [ 1 ] 

 

NMS lze rozdělit na následující základní oblasti [ 1 ]: 

1. Fundamentální metrologii - zabývající se soustavou jednotek a fyzikálních 

konstant, uchováváním a rozvojem státních etalonů, přenosem jednotek na niţší 

etalonáţní řády a vědou a výzkumem v metrologii. 

2. Průmyslovou metrologii - slouţící k zabezpečení jednotnosti a přesnosti měření a 

následně jakosti výroby a sluţeb v širokém spektru oborů (neregulovaná sféra 

metrologie). 

3. Legální metrologii - zabezpečující jednotnost a přesnost měření v regulované sféře 

podle platné právní úpravy.               

 

Do součástí systému patří také přidruţené laboratoře ČMI 

 

Systém se stále zdokonaluje. V roce 2000 byla usnesením vlády č. 812/2000 schválena 

Koncepce národního metrologického systému, v roce 2004 byla usnesením vlády č. 

1250/2004 schválena koncepce na rok 2005 aţ 2010. V roce 2011 byla usnesením vlády č. 

901/2011 schválena koncepce na rok 2012 aţ 2016. 

2.2 Struktura Národního metrologického systému 

Struktura NMS ČR se rozděluje na subjekty ministerstvo průmyslu a obchodu, úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, český metrologický institut, 

autorizovaná metrologická střediska, český institut pro akreditaci a oblastní inspektoráty 

Českého metrologického institutu viz. Obr. 4. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

Zabezpečuje řízení státní politiky v oblasti metrologie a vypracovává koncepce rozvoje 

metrologie. Zajišťuje řízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví 

(ÚNMZ).  

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 

Zabezpečuje úkoly vyplívající ze zákona o metrologii a navazujících vyhlášek a úkolů 

v oblasti sbliţování technických předpisů a norem ČR s dokumenty EU. Zastupuje Českou 
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republiku v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích, zajišťuje úkoly 

vyplývající z tohoto členství a koordinuje účast orgánů a organizací na plnění těchto úkolů 

i úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv. Autorizuje subjekty k výkonům v oblasti 

státní metrologické kontroly měřidel a úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty 

k uchování státních etalonů, pověřuje střediska kalibrační sluţby a kontroluje plnění 

stanovených povinností u všech těchto subjektů; při zjištění nedostatků v plnění 

stanovených povinností můţe autorizaci odebrat. Zveřejňuje ve Věstníku ÚNMZ zejména 

subjekty pověřené k uchovávání státních etalonů, autorizovaná metrologická střediska, 

subjekty autorizované pro úřední měření, střediska kalibrační sluţby, státní etalony, 

seznamy certifikovaných referenčních materiálů a schválené typy měřidel atd.   [ 2 ] 

 

Český metrologický institut (ČMI) 

Zabezpečuje českou státní a primární etalonáţ jednotek a stupnic fyzikálních a 

technických veličin. Provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně 

přenosu hodnot měřících jednotek na měřidla niţších přesností. Provádí výkon státní  

metrologické kontroly měřidel, tj. schvalování typu a ověřování měřidel. Poskytuje 

odborné sluţby v oblasti metrologie.             [ 2 ] 

 

Autorizovaná metrologická střediska 

Jsou organizace, které Úřad autorizoval k výkonům v oblasti státní metrologie po 

akreditaci, spočívající v prověření úrovně jejich metrologického i prostorového vybavení a 

odborné kvalifikace pracovníků. Tato střediska provádí státní kontrolu měřidel a uchování 

etalonů, kde ÚNMZ přiděluje úřední značku pro ověření měřidla. 

 

Střediska kalibrační sluţby 

Jsou organizace, které jsou pověřeny Úřadem ke kalibraci měřidel pro jiné subjekty. 

 

Český institut pro akreditaci (ČIA) 

Buduje a zajišťuje akreditační systém v ČR v souladu s evropskými normami. Provádí 

akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří. Zpracovává, vydává předpisy, metodické 

pokyny, metodické příručky z oblasti své působnosti. Zabezpečuje a realizuje dohled nad 

trvalým dodrţováním akreditačních kriterií.           [ 2 ] 
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Oblastní inspektoráty Českého metrologického institutu 

Oblastní inspektorát ČMI má 7 regionálních inspektorů (Praha, Plzeň, České 

Budějovice, Liberec, Pardubice, Brno, Opava) a 4 pobočky (Most, Jihlava, Kroměříţ, 

Olomouc). Zabezpečují sekundární etalonáţ, výkon státní metrologické kontroly měřidel 

v rozsahu své působnosti atd.  

2.3 Schéma Národního metrologického systému 

Subjekty, působící v NMS ČR jsou uvedeny na Obr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Působící subjekty v NMS ČR [ 9 ] 
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Cesty zabezpečení metrologické návaznosti v NMS ČR jsou vyznačeny na Obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Cesty zabezpečení metrologické návaznosti v NMS ČR [ 9 ] 
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3 Právní normy a předpisy v oblasti metrologie 

NMS ČR je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících 

práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie.       [ 8 ] 

Uvedu zde pouze ty právní normy a předpisy, které souvisí s činností firmy 

MODIKOV, s.r.o. přímo nebo které mají na ni vliv. 

 

Zákon č. 505/1990 Sb. – o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 20/1993 Sb. – o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 

normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Vyhláška č. 262/2000 Sb. - zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 264/2000 Sb. - o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o 

jejich označování, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 332/2000 Sb. - kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a 

ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 339/2000 Sb. - kterou se stanoví poţadavky na hmotné délkové měrky 

označované značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 345/2002 Sb. - kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb. - kterým se stanoví technické poţadavky na měřidla, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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ČSN ISO 10012-1 Poţadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení. Část 

1: Metrologický konfirmační systém pro měřící zařízení 

 

ČSN ISO 10012-2 Zabezpečování jakosti měřícího zařízení. Část 2: Směrnice pro řízení 

procesů měření. 

 

Normy řady ISO 9000 

ČSN EN ISO 9000:2006 Systém managementu kvality – Základní principy a slovník 

 

ISO 9001:2009 Systém managementu kvality – Poţadavky 

 

ISO 9004:2009 Řízení udrţitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality 

 

Mezi všemi zákony a vyhláškami které jsou uvedeny výše, je nejdůleţitější ze všech 

zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, který se mění zákonem 119/2000 Sb. ze dne 6. dubna 

2000.  

Účelem tohoto zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou 

podnikateli, právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění 

jednotnosti a správnosti měřidel a měření. [ 2 ] 
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4 Analýza stávajícího stavu v oblasti metrologie ve firmě 

Od 1.7. 2012 firma Modikov, s.r.o. zavedla systém řízení jakosti dle poţadavků 

mezinárodních norem ISO 9001:2008. 

Za zajištění měrového pořádku ve firmě Modikov, s.r.o. v současnosti odpovídá 

majitel firmy, který výkonnou činnost v oblasti metrologie delegoval na metrologa firmy. 

Společně s metrologem firmy zajišťují kontrolu výrobků také kontroloři firmy. Jelikoţ 

firma nemá ţádné zpracované kontrolní postupy pro zajištění jednotnosti a správnosti 

měření, jsou právě kontroloři firmy nápomocni pracovníkům. Kontroloři firmy sídlí na 

kontrolních stanovištích a také v měřícím středisku. Metrolog firmy zabezpečuje nákup na 

základě potřeb nových měřidel pro zlepšení výrobního procesu, ale také nahrazení jiţ 

starších nevyhovujících měřidel. Tento poţadavek metrolog firmy pošle vedení 

společnosti, kde je tento poţadavek vyřízen kladně nebo záporně. Při koupi nového 

měřícího zařízení metrolog firmy měřidlo zkontroluje, označí a zaeviduje. Evidence 

měřidel ve firmě Modikov, s.r.o. je v elektronické podobě, která je vytvořena ve formátu 

Microsoft Office Excel (xls.), viz Obr. 6. Evidence měřidel ve firmě je propojena 

s vedením společnosti, kde obě strany mohou nahlédnout do evidenci a poţadavků nákupu 

měřidel. Firma Modikov, s.r.o. nakupuje nejčastěji měřící zařízení od firem Mitutoyo 

Česko s.r.o., Metrology, s.r.o. a Renishaw, s.r.o. Pokud je měřidlo v takovém stavu, ţe 

nesplňuje ani poţadavky přesnosti jako orientační měřidlo, je v tomto případě vyřazeno. 

Metrolog firmy vystavuje záznam o vyřazení měřidla, a nevyhovující měřidlo odstraní. 

 

 

Obr. 6.Grafická část evidence měřidel ve formátu Microsoft Office Exel  
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Firma zřídila měřící středisko (Obr. 7.) kde sídlí metrolog firmy s dalším kontrolorem 

firmy. V měřícím středisku metrolog provádí kontrolu, kalibraci, označování měřidel a 

také evidenci všech měřidel a etanolů firmy.  

Dále se v tomto měřícím středisku nachází měřící stroj Wenzel LH 108 X3M CNC se 

zvýšenou přesností (Obr. 8.), který umoţňuje kontrolorům firmy měření velmi tvarově 

sloţitých a přesných součástí.  

 
 

Obr. 7. Měřící středisko 

 

 

Obr. 8. Měřící stroj Wenzel LH 108 X3M CNC 

 

Mimo měřící středisko je ve firmě vytvořeno několik kontrolních středisek, kde 

zaměstnanci předkládají ke kontrole hotové výrobky. Jedno z  kontrolních středisek je 

zobrazeno na Obr. 9. Tyto výrobky kontrolor firmy přeměří a vyhodnotí. Nevyhovující 
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výrobky kontrolor firmy konzultuje s pracovníkem, který daný výrobek vytvořil. Výrobky 

které splňují dané parametry dle výkresové dokumentace, jsou dále přeřazeny na expedici. 

 

Obr. 9. Kontrolní středisko 

Kaţdý pracovník má přidělená měřidla ke svému stanovišti, která jsou evidována pod 

jeho jménem v evidenci měřidel. Tento pracovník je povinen starat se o přidělená měřidla. 

Pro případnou potřebu vyuţití jiného měřícího zařízení je vybudována ve firmě 

výdejna nářadí (Obr. 10). Zde si můţe pracovník firmy zapůjčit libovolné měřící zařízení, 

potřebné ke své práci. 

 

 

Obr. 10. Výdejna nářadí 
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Firma Modikov, s.r.o. disponuje těmito měřidly: 

 Hlavní etanol   

- Základní koncové měrky 

- Nástavný krouţek 

 Pracovní etanol  

- Základní koncové měrky 

 Stanovená měřidla 

- Ocelový desetimetr 

 Pracovní měřidla 

- Deska kontrolní 

- Délkoměr 

- Hloubkoměr mechanický, digitální 

- Kalibr válečkový 

- Kalibr kuţelový 

- Kalibr závitový 

- Krouţek závitový 

- Krouţek nastavovací 

- Mikrometrický dutinoměr 

- Mikrometr 

- Mikrometr talířový 

- Pasametr 

- Posuvné měřidlo mechanické, digitální 

- Pravítko noţové 

- Pravítko svinovací 

- Prisma 

- Stojánek, výškoměr, nádrh 

- Subito 

- Trn kontrolní 

- Úhelník 

- Úhloměr 

- Úchylkoměr číselníkový 

- Úchylkoměr páčkový 

- Válec kontrolní, měřící drátky 

- Vodováha 

- Zuboměr 
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Po důkladné analýze stávajícího stavu v oblasti metrologie ve firmě Modikov, s.r.o. 

jsem dospěl k názoru, ţe je zapotřebí nahradit stávající metrologický řád. Současný 

metrologický řád ve firmě Modikov, s..r.o. neodpovídá poţadavkům metrologických 

předpisů a norem. 

Dále musím podotknout ţe firma Modikov, s.r.o. disponuje elektrickou evidenci 

měřidel. Tato evidence vytvořená ve formátu Microsoft Office Excel (xls.), je nepřehledná 

a místy nefunkční. Proto navrhuji pro usnadnění práci při kontrolách a evidenci měřidel 

metrologovy firmy zakoupit profesionální program, který uvádím v mé diplomové práci 

viz. kapitola 5. Doporučuji vytvořit evidenci měřidel nejen elektronicky ale i v tištěné 

podobě (pro zakládání výsledků o kalibraci, oprav měřidel atd.). 

Firma Modikov, s.r.o. nedisponuje ţádnými zpracovanými kontrolními postupy pro 

zajištění jednotnosti a správnosti měření. Proto jsem vytvořil několik kontrolních postupů 

pro zajištění jednotnosti a správnosti měření ve firmě Modikov s.r.o. 
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5 Elektronická evidence měřidel 

Jelikoţ firma Modikov, s.r.o. má elektronickou evidenci měřidel ve formě Excel, 

doporučuji tento systém evidence měřidel změnit, zakoupením kvalitnějšího a 

přehlednějšího programu METROLOG 2014. 

5.1 Program METROLOG 2014 

Program METROLOG je jednoduchý a spolehlivý nástroj na evidenci, kalibraci a 

výpočet způsobilosti všech druhů měřidel. Je určen pro pracovníky metrologických 

oddělení podniků a organizací, aby jim významně ulehčil práci při sestavování podnikové 

evidence měřidel, pomáhal jim sledovat termíny platných kalibrací, připravoval seznamy 

měřidel, která se mají v brzké době předat na metrologické středisko nebo pověřené 

organizaci na pravidelnou kalibraci. Kaţdé měřidlo má zaloţenu svoji kartu, ve které jsou 

uchovány přehledně ty nejdůleţitější informace o vlastním měřidle, jeho umístění, uţivateli 

(včetně historie pouţití), všechny předchozí kalibrace včetně naměřených úchylek. 

Mnoţství vyhledávacích tlačítek umoţní spolehlivě a rychle najít měřidlo a zobrazit o něm 

všechny potřebné údaje. Při zahájení práce je automaticky otestována databáze na měřidla, 

která budou mít konec platnosti kalibrace a jsou vybrána do tiskové sestavy. 

Program METROLOG pracuje v jednouţivatelském i síťovém provedení a má několik 

úrovní přístupových práv, která zabezpečují přesně vymezené moţnosti uţivatelů 

programu. Grafická část METROLOG 2014 je zobrazen na Obr. 11.          [ 11 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Grafická část METROLOG 2014 



Návrh metrologického řádu firmy  

 - 17 -  

6 Metrologický řád firmy Modikov, s.r.o. 

6.1 Všeobecné ustanovení 

Metrologický řád firmy je základní metrologickou normou podniku. Předmětem je 

popsat metrologické poţadavky pro práci s měřidly na pracovišti. 

Veškeré povinnosti a práva uvedené v tomto metrologickém řádu vyplívají ze zákona 

č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů.  

 

Cíl 

Cílem metrologického řádu je zajistit jednotnost měřidel a správnost měření. Dále se 

zabývá i evidencí, průběţným ověřováním a kalibrací daných měřidel.   

 

Rozsah platnosti 

Metrologický řád je platný pro všechna pracoviště a zaměstnance firmy Modikov, 

s.r.o.  

6.2 Definice základních pojmů 

Norma  TNI 01 0115 [ 5 ] definuje: 

 

Měřidlo – je zařízení (samostatné nebo ve spojení s doplňkovým vybavením) slouţící 

k určení hodnoty měřené veličiny. 

 

Uţivatel měřidla – pracovník, jemuţ bylo svěřeno měřidlo k uţívání a který je 

zodpovědný za chod a údrţbu svěřeného měřidla, včetně provádění interních kalibrací. 

 

Mezinárodní etalon – etalon uznaný mezinárodní dohodou k tomu, aby slouţil v 

mezinárodním rozsahu jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné 

veličiny. 

 

Národní etalon – etalon uznaný národním rozhodnutím k tomu, aby slouţil v dané 

zemi jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny. 
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Primární etalon – etalon, který je určen nebo ve velkém rozsahu uznáván jako etalon, 

který má nejvyšší metrologické kvality, a jehoţ hodnota je akceptována bez navázání na 

jiné etalony pro tutéţ veličinu. 

 

Sekundární etalon – etalon, jehoţ hodnota je stanovena porovnáním s primárním 

etalonem pro tutéţ veličinu. 

 

Referenční etalon – etalon, který obvykle má nejvyšší metrologické kvality, které jsou 

k dispozici v dané lokalitě nebo v dané organizaci, a od kterého se odvozují měření tam 

uskutečňována. 

 

Pracovní etalon – etalon, který je běţně pouţíván pro kalibraci nebo kontrolu 

ztělesněných měr, měřících přístrojů nebo referenčních materiálů. 

 

Pracovní měřidla stanovená – měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví 

vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích - 

například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování sluţeb, nebo při určení 

výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a 

daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu ţivotního prostředí, pro bezpečnost při práci nebo při 

ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. 

 

Pracovní měřidla nestanovená – jsou ostatní měřidla, která nejsou etalonem ani 

pracovním měřidlem stanoveným. 

 

Orientační měřidla – jsou měřidla, která slouţí pouze k orientačnímu zjištění veličiny. 

 

Certifikovaný referenční materiál – je materiál nebo látka přesně stanoveného sloţení 

nebo vlastností, pouţívaná zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování 

měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů. 

 

Návaznost měřidel – zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu 

hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel. Způsob 

návaznosti pracovních měřidel stanoví uţivatel měřidla. 
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Kalibrace – je soubor úkonů, kterými se stanoví za specifikovaných podmínek 

závislost mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem, měřicím 

systémem nebo hodnotou reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním 

materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony. 

 

Kalibrační list – je dokument, který zaznamenává údaje o měřidle a jeho kalibraci. 

 

Nejistota měření – je parametr přidruţený k výsledku měření, který charakterizuje 

rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. 

6.3 Úkoly a pravomoc vyplývající z metrologického řádu 

Činnosti a úkoly ve firmě Modikov, s.r.o. jsou zobrazeny v matici odpovědnosti, viz Tab.1.  

Tab. 1: Matice odpovědnosti 

ČINNOSTI A ÚKOLY MF METF UŽM 

Odpovědnost za metrologii SP O SP 

Kontrola a kalibrace měřidel I O SP 

Nákup a vyřazení měřidel S O SP 

Manipulace a skladování měřidel - S O 

 

MF – majitel firmy       SP – spolupracuje 

METF – metrolog firmy      O – odpovídá za provedení 

UŢM – uţivatel měřidla      S – schvaluje  

I – je informován 

Povinnosti majitele firmy 

 jmenuje a odvolává metrologa firmy, 

 schvaluje nákup měřidel, 

 realizuje postihy vůči pracovníkům, kteří nedodrţují metrologický pořádek firmy. 

 

Povinnosti metrologa firmy 

 hlídá dodrţování metrologického pořádku a kázně ve firmě, 

 vede seznam hlavních etalonů firmy a stanovených měřidel, které podléhají 

pravidelné kontrole a ověření, 
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 přihlašuje a předkládá orgánům státní metrologie hlavní etalony ke kalibraci a 

k ověření stanovená měřidla, 

 vede a aktualizuje evidenci měřidel, prostředků, přípravků a zařízení pro kontrolu, 

 vede a archivuje kalibrační listy měřidel, 

 kontroluje předloţená měřidla, provádí interní kalibraci měřidel, 

 stanovuje rekalibrační intervaly měřidel,  

 sleduje lhůty pro provedení kontroly nebo kalibrace měřidel, 

 odpovídá za označování měřidel, 

 vydává souhlas pro pouţívání daných měřidel, 

 zařazuje pracovní měřidla do kategorie orientačních měřidel, 

 podává návrh na nákup nových měřidel, 

 vyjadřuje se k investičním akcím z hlediska metrologie, 

 realizuje vyřazování nevyhovujících měřidel a měřících zařízení, 

 provádí přejímací kontrolu nových měřidel a měřícího zařízení, 

 organizuje a provádí odborná školení pracovníkům firmy z oblasti metrologie. 

 

Povinnosti uţivatele měřidla 

 zodpovídá za správné uloţení, manipulaci a provozuschopnost svěřeného 

(zapůjčeného) měřidla,  

 při zjištění poškození měřidla, je povinen neprodleně nahlásit tuto skutečnost 

metrologovi firmy, 

 při zjištění, ţe měřidlo nemá kalibrační značku nebo ţe je kalibrační značka 

poškozena, je povinen neprodleně nahlásit tuto skutečnost metrologovi firmy, 

 předkládá měřidla, u kterých končí doba platnosti k ověření nebo kalibraci, 

 pouţívá pouze měřidla, která schválil metrolog firmy,  

 kontroluje měřidlo před zahájením měření, 

 zodpovídá za zajištění měřidla proti odcizení, 

 dodrţuje metrologický pořádek. 

 

Přestupky v oblasti metrologie: 

 pouţívání měřidel, která nejsou schválena metrologem firmy, nekalibrovaných 

měřidel nebo měřidel s neplatným ověřením, 

 zcizení, ztráta měřidel, úmyslné nebo zaviněné poškození, 
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 nevhodná a nesprávná manipulace (pouţívání, ukládání, skladování, demontáţ) 

měřidel. 

6.4 Schéma procesu měřidla 

Při zakoupení nového měřidla, je schéma procesu zobrazeno na Obr. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Schéma měřidla 
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6.5 Nákup měřidel 

Nákup se provádí na základě potřeb nových měřidel pro zlepšení výrobního procesu, 

ale také k nahrazení jiţ starších nevyhovujících měřidel. Návrh na nákup nových měřidel 

provádí metrolog firmy. Dále je zodpovědný, aby veškerá pořízená měřidla splňovala 

podmínky dané zákonem č. 119/2000 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů. 

Metrolog firmy při příjmu nových měřidel provede vstupní kontrolu. O provedení kontroly 

vytvoří záznam do evidence a vystaví evidenční kartu měřidla. Postup při nákupu měřidel 

je přehledně znázorněn na Obr. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Postup při nákupu měřidla 
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6.5.1 Evidence měřidel 

Aby bylo moţné řídit metrologický pořádek ve firmě, je zapotřebí vytvořit jednotný 

centrální systém evidence měřidel. Tento systém musí být v souladu s metrologickými 

předpisy, podnikovým organizačním předpisem a normami řady ČSN EN ISO 9000, ČSN 

EN ISO 10012. 

Všechna měřidla ve firmě Modikov s.r.o. podléhají evidenci měřidel. Měřidla, která 

nepodléhají kalibraci – orientační měřidla, podléhají pouze evidenci majetku. 

Základem v systému evidence měřidel je evidenční karta, viz Tab. 2. V evidenční kartě  

musí být zaznamenány veškeré údaje o měřidlu a jeho provozu po dobu existence  

(zakládání kalibračních kontrol daného měřidla). 

Za evidenci měřidel a kontrolu evidence měřidel je zodpovědný metrolog firmy. 

6.5.2 Označení měřidel 

Všechna měřidla ve firmě Modikov s.r.o. musí být zřetelně označena evidenčním 

číslem a štítky popisujícími typ a stav měřidla. Štítek je umístěn na dobře viditelném místě 

tak, aby byla zajištěna dobrá čitelnost nápisu na štítku. Je zakázané tyto štítky přepisovat 

nebo poškozovat. V případě poškození je třeba měřidlo neprodleně označit. Označení se 

aktualizuje v závislosti na stavu měřidla. Označování měřidel provádí metrolog firmy. 

 

Obr. 14. Kalibrační značka [ 6 ] 

  

    

Obr. 15. Štítky na měřidlech [ 7 ] 
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Tab. 2. Evidenční karta měřidel 
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6.5.3 Ověřování měřidla 

Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, ţe stanovené měřidlo má poţadované 

metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel je stanoven příslušnou 

legislativou. O ověření stanoveného měřidla vydá Český metrologický institut nebo 

autorizované metrologické středisko ověřovací list nebo měřidlo opatří úřední značkou. [4] 

Náleţitosti ověřovacího listu a grafická podoba úřední značky jsou stanoveny příslušnou 

legislativou. 

Ověření je prováděno pouze externě, kdy metrolog přihlašuje a předkládá orgánům 

státní metrologie stanovená měřidla k ověření. Metrolog vede evidenci stanovených 

měřidel. 

6.5.4 Kalibrace měřidla 

Měřidla mohou být kalibrována externě nebo interně. Externí kalibrace je prováděna 

na akreditovaném pracovišti s průkaznou návazností na státní etalon. Při interní kalibraci 

měřidla se metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem. O provedení 

kalibrace měřidla je vystaven kalibrační list, který se zakládá do evidenční karty měřidla. 

Prvotní i následnou kalibraci měřidel zajišťuje metrolog firmy. Kalibrační interval měřidel 

určuje metrolog firmy na základě četnosti vyuţívání měřidel. Kalibraci měřícího stroje 

Wenzel LH 108 X3M CNC se zvýšenou přesností provádí firma, z které byl tento stroj 

zakoupen.  

6.5.5 Metrologická konfirmace  

Účelem konfirmačního systému je zajistit, aby riziko, ţe měřicí zařízení bude 

vykazovat výsledky s nepřijatelnými chybami, zůstalo v přijatelných mezích. Návazností 

měřidla v konfirmačním systému se rozumí zařazení měřidla do nepřetrţité posloupnosti 

přenosu hodnoty veličiny, počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality (Národní 

etalon) aţ po pracovní měřidla.                   [ 12 ]  

Zajištění metrologické návaznosti viz Obr.16 .  
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Obr. 16. Metrologická návaznost [ 12 ] 

 

6.6 Zjištění závady na měřidle 

Pokud dojde k závadě na měřidle nebo zjistí-li uţivatel měřidla odchylku při měření, 

přestane okamţitě měřidlo pouţívat a nahlásí tuto skutečnost metrologovi firmy. Postup při 

zjištění závady na měřidle viz Obr. 17.  

Metrolog firmy zabezpečí, aby bylo zabráněno pouţívání tohoto měřidla tak, ţe 

neprodleně a zřetelně označí měřidlo štítkem, který upozorňuje na poruchu. Provede zápis 

do evidenční karty měřidla o zjištění závady na měřidle (Tab. 3) a zajistí opravu měřidla. 

Po opravení měřidla provede metrolog firmy zápis do evidenční karty měřidla o provedené 

opravě. Metrolog firmy odstraní štítek o závadě měřidla a umístí štítek s novým 

rekalibračním intervalem na viditelném místě měřidla. V případě neopravitelné závady 

musí být měřidlo označeno štítkem upozorňujícím na nefunkčnost a je zabezpečeno  

uloţením na vyhrazené místo.  

 

 

 

 



Návrh metrologického řádu firmy  

 - 27 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Postup při zjištění závady na měřidle 

6.7 Vyřazení měřidel 

V případě, kdy je závada natolik váţná, ţe měřidlo ztratilo tolerovanou přesnost, 

měřidlo je zbytečné nebo nepotřebné, uplynula ţivotnost měřidla, či z jiných důvodů je 

dané měřidlo vyřazeno. Při vyřazení metrolog firmy provede záznam do evidence měřidel 

a vyhotoví protokol o vyřazení měřidla, viz Tab. 4. Tato dokumentace měřidla je 

archivována po dobu 2 let od vyřazení. Metrolog firmy provádí likvidaci měřidla, případně 

měřidlo demontuje na náhradní součástky (šrouby, spojky, kryty apod.). Drahá měřidla se 

nelikvidují ihned, ale jsou uschovávána ve výdejně pro případnou kontrolu nebo revizi po 

dobu 1 roku.  
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Tab. 3. Záznam o opravě měřidla 
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Tab. 4. Protokol o vyřazení měřidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Vypůjčení a vrácení měřidel 

Po vypůjčení měřidla provede uţivatel měřidla fyzickou kontrolu a zkontroluje 

kalibrační stav měřidla. Pokud měřidlo nevyhovuje, provede se výměna měřidla. Měřidlo 

musí být vráceno nepoškozené, kompletní a čisté. Vyhovující měřidla jsou zpět uloţena 

pro další pouţití. Pokud je při kontrole měřidla zjištěno, ţe měřidlo nevyhovuje 

poţadavkům, které má splňovat (kalibrační nepřesnost, poškození atd.), je zapotřebí 

nahlásit tuto skutečnost metrologovi firmy. Metrolog firmy zajistí seřízení nebo opravu 

měřidla. V případě poškození provede vyřazení měřidla. Postup při vypůjčení a vrácení 

měřidel je přehledně znázorněn na Obr. 18. 
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Obr. 18. Vypůjčení a vrácení měřidla 

6.9 Rozdělení měřidel 

Etalony 

Firma Modikov, s.r.o. vlastní tyto hlavní podnikové a pracovní etalony: 

 Hlavní podnikový etalon  

Sada základních (koncových) měrek viz Tab. 5. 

Tab. 5. Hlavní podnikový etalon 

Pořad. 
číslo 

Obor 
měření 

Druh měřidla 
Evidenční 

číslo 
Uživatel 

1 Délka Základní (koncové) měrky 0,5 - 100 mm 70207 
Měřící 

středisko 

2 Délka Základní (koncové) měrky 125 - 500 mm 80050 
Měřící 

středisko 
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Sada nástavných krouţků viz Tab. 6 

Tab. 6. Hlavní podnikový etalon 

Pořad. 
číslo 

Obor 
měření 

Druh měřidla 
Evidenční 

číslo 
Uživatel 

1 Délka Nástavný kroužek Ø 50 mm 9G9802 
Měřící 

středisko 

2 Délka Nástavný kroužek Ø 125 mm 9F1602 
Měřící 

středisko 

 

 Pracovní etalony 

Sada základních (koncových) měrek viz Tab. 7. 

Tab. 7. Pracovní etalony 

Pořad. 
číslo 

Obor 
měření 

Druh měřidla 
Evidenční 

číslo 
Uživatel 

1 Délka Základní (koncové) měrky 125 - 500 mm LS 7018 
Měřící 

středisko 

 

Stanovená měřidla 

Firma Modikov, s..r.o. vlastní tato stanovená měřidla viz Tab. 8. 

Tab. 8. Stanovená měřidla 

Pořad. 
číslo 

Obor 
měření 

Druh měřidla 
Evidenční 

číslo 
Uživatel 

1 Délka Ocelový desetimetr - 
Měřící 

středisko 

2 Délka Ocelový desetimetr - Řezárna 

 

Pracovní měřidla 

Pracovní měřidla podléhají periodické kalibraci. Ve firmě Modikov, s.r.o. jsou 

vyuţívány tato pracovní měřidla klasifikována dle oboru pouţívání: 

 Délky 

- Délkoměr 

- Hloubkoměr mechanický 

- Hloubkoměr digitální 

- Kalibr válečkový 

- Kalibr kuţelový 

- Kalibr závitový 

- Krouţek závitový 

- Krouţek nastavovací 

- Mikrometrický dutinoměr 

- Mikrometr 
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- Mikrometr talířový 

- Pasametr 

- Posuvné měřidlo mechanické 

- Posuvné měřidlo digitální 

- Subito 

- Úchylkoměr číselníkový 

- Úchylkoměr páčkový 

- Válec kontrolní, měřící drátky 

- Výškoměr 

- Zuboměr 

 Rovinný úhel 

- Úhloměr 

- Deska kontrolní 

 

Pracovní měřidla nepodléhající periodické kalibraci: 

Ve firmě Modikov, s.r.o. jsou pouţívána měřidla, která nepodléhají periodické 

kontrole. Tato měřidla se označují jako orientační měřidla (informativní měřidla)  a 

neovlivňují kvalitu finálního výrobku. Tato měřidla jsou označena nálepkou ,,informační 

měřidlo“. 

- Pravítko noţové 

- Pravítko svinovací 

- Stojánek 

- Nádrh 

- Úhelník 

- Vodováha 

6.10 Ověřovací a rekalibrační intervaly 

Hlavní podnikové etalony a pracovní etalony se kontrolují externě, viz Tab. 9. 

Stanovená měřidla se nekalibrují ale ověřují externě, viz. Tab. 10. Rekalibrační intervaly 

určuje metrolog firmy s přihlédnutím na četnost pouţívání měřidel, viz Tab. 11. Kalibraci 

zajišťuje metrolog firmy na základě vypracovaných firemních kontrolních postupů. 
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Tab.9. Rekalibrační intervaly etalonů 

Druh / typ měřidla Rekalibrační interval Poznámka 
Ověřující 

organizace 

Hlavní podnikové etalony  4 roky 
Při poškození, nebo 

podezření nepřesnosti ihned 
ČMI Brno 

Pracovní etalony 4 roky Dle potřeby lze zkrátit ČMI Brno 

 

 

Tab.10. Ověřovací interval stanoveného měřidla 

Druh / typ měřidla Ověřovací interval Poznámka 
Ověřující 

organizace 

Ocelový desetimetr 4 roky Dle potřeby lze zkrátit 
Unimetra 
Ostrava 

 

 

Tab.11. Rekalibrační intervaly pracovních měřidel 

Druh / typ měřidla 
Rekalibrační 

interval 
Poznámka 

Posuvná měřítka 3 roky Dle potřeby lze zkrátit 

Mikrometrická měřidla 3 roky Dle potřeby lze zkrátit 

Úchylkoměry 3 roky Dle potřeby lze zkrátit 

Pasametry  5 roků Dle potřeby lze zkrátit 

Subita 5 roků Dle potřeby lze zkrátit 

Kalibry 3 roky Dle potřeby lze zkrátit 

Zuboměry 5 roků Dle potřeby lze zkrátit 

Délkoměry 5 roků Dle potřeby lze zkrátit 

Úhloměry 5 roků Dle potřeby lze zkrátit 

Orientační měřidla - pravítka, úhelník, 
nádrh, vodováha 

Pouze 
vstupní 
kontrola 

Platí po dobu životnosti 
měřidla 
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6.11 Vhodnost pouţití měřidla 

Doporučená oblast pouţívání měřidla dle stupně přesnosti viz Tab. 10. 

 

Tab. 10. Vhodné pouţití měřidel [ 12 ] 

Přesnost Rozlišenost Úkon 

1,0 mm 0,5 mm Hrubé měření, přejímka a dělení materiálu 

0,1 mm 0,05 (0,02) mm Kontrola při běžném obrábění netolerovaných výrobků 

0,01 mm 0,005 mm Přesné měření a kontrola tolerovaných výrobků 

0,001 mm 0,0005 mm 
Velmi přesné měření a kontrola broušených a lapovaných 
výrobků 

0,001 mm Pracovní etalon Kontrola a nastavení pracovních měřidel 

0,0001 mm 
Referenční 
etalon 

Kontrola a nastavení měřidel pro kontrolu jakosti 

------------ Pomocná měřidla Všeobecné použití bez specifikace 
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7 Kontrolní postupy měření 

Pro zajištění jednotnosti a správnosti měření ve firmě Modikov, s.r.o. je zapotřebí 

dodrţovat správné postupy měření součástí. 

Vzhledem k velké rozmanitosti výrobků, a tím i kontrolních postupů, zde uvedu 

nejčastěji vyuţívané postupy měření součástí ve firmě Modikov, s.r.o. 

Tyto kontrolní postupy jsou informací pro základní postupy. Dle potřeby je moţno tyto 

kontrolní postupy detailně rozpracovat. 

 

Před započetím měření součástí je nutné: 

 před měřením zkontrolovat funkčnost měřidla, 

 očistit měřené plochy. 

7.1 Kontrola rovinného úhlu 

Při kontrole rovinného úhlu se nejčastěji pouţívají tato měřidla - obloukový úhloměr, 

univerzální úhloměr, optický úhloměr a sinusové pravítko. 

7.1.1 Kontrola obloukovým úhloměrem 

Kontrola obloukovým úhloměrem patří mezi metody méně přesné. 

 

Postup kontroly: 

 Obrobek přiloţ jednou z měřených ploch k základně oblouku. 

 Otočné rameno natoč tak, aby dosedlo na druhou měřenou plochu, která svírá 

patřičný měřený úhel. 

 Úhel odečteme ze stupnice. 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Obloukový úhloměr 

7.1.2 Kontrola univerzálním úhloměrem 

Kontrola univerzálním úhloměrem patří mezi metody přesné. Univerzální úhloměr 

umoţňuje měřit úhly s přesností 5 úhlových minut. 
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Postup kontroly: 

 K jedné ploše součásti přiloţ pevné rameno úhloměru. 

 K druhé ploše přiloţ pohyblivé rameno. 

 Zkontroluj zda ramena přiléhají k plochám po celé délce. 

 Úhel odečteme ze stupnice. 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Univerzální úhloměr 

 

Princip měření je úplně stejný u optického úhloměru. S tím rozdílem, ţe naměřené 

hodnoty se čtou pomocí lupy. 

7.1.3 Kontrola sinusovým pravítkem 

Kontrola úhlu sinusovým pravítkem patří mezi metody přesné. 

 

Postup kontroly: 

 Měření prováděj na kontrolní desce. 

 Vyber sinusové pravítko dle roztečí opěrných válečků: 100, 150, 200, 300. 

 Pospojuj koncové měrky do patřičné výšky H (viz Obr. 19). 

 Výšku H vypočítej ze vzorce 7.2. 

 Překontroluj úhel α ze vzorce 7.1. 

 Koncovými měrkami podloţ jeden z kalených válečků sinusového pravítka. 

 Na sinusové pravítko poloţ měřenou součást. 

 Připevni úchylkoměr do stojánku. 

 Pomocí stojánku a úchylkoměru se dotkni měřícím hrotem úchylkoměru na začátku 

součásti. 

 Po dotknutí měřícího hrotu úchylkoměru vynuluj hodnotu úchylkoměru. 

 Přesuň stojánek s úchylkoměrem na druhý konce součásti. 

 Měřícím hrotem úchylkoměru se dotkni na konci součásti. 

 Naměřená hodnota musí být stejná jako hodnota na druhé straně (nulová). 
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Obr. 19. Nastavení sinusového pravítka [ 2 ] 

 

Výpočet:  

L

H
sin   [ ° ]    H – výška koncových měrek      ( 7.1 ) 

        L – rozteč válečků sinusového pravítka 

Výpočet výšky H 

sin LH  [ mm ]               ( 7.2 ) 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Sinusové pravítko 

 Koncové měrky 

 Stojánek 

 Úchylkoměr 

7.2 Kontrola děr kalibry 

Kalibr má dvě měřící strany, a to dobrou a zmetkovou, na jednom drţáku. Zmetková 

strana je označena červenou barvou. 

 

Postup kontroly: 

 Při měření musí mít kalibr a obrobek stejnou teplotu. 

 Uchop válečkový kalibr k měření dobrou stranou kalibru. 

 Válečkový kalibr zasuň kolmo do díry. 

 Válečkový kalibr musí procházet dírou vlastní vahou. 

 Neponechávej dlouho válečkový kalibr zastrčený v měřené díře. 

 Poté otoč válečkový kalibr k měření zmetkovou stranou kalibru. 

 Válečkový kalibr v tomto případě nesmí klesnout do díry. 
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 Při kontrole slepých děr je třeba pouţít kalibry z dráţkou nebo dírou pro odvod 

stlačujícího se vzduchu. 

 

Obr. 20. Měření válečkovým kalibrem [ 13 ] 

Pro větší průměry děr se pouţívají ploché kalibry. Ploché kalibry jsou jednostranné, a 

proto jsou dva - jeden dobrý a druhý zmetkový. 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Válečkový kalibr 

 Plochý kalibr  

 

Nejčastější chyba: 

Kontrola díry teplých obrobků studenými kalibry. Tyto kalibry uvíznou ihned v díře, 

necháme-li je jen chvilku zastrčené. V takovém případě se kalibr nevyráţí kladivem, ale 

opatrně se protlačuje lisem, nebo se znovu ohřeje obrobek. 

7.3 Kontrola kuţelových ploch 

Při kontrole kuţelových ploch se nejčastěji pouţívají tato měřidla - kuţelové kalibry, 

sinusové pravítko, válečky stejného průměru, válečky nestejného průměru a pomocí 

kuliček nestejného průměru. 

7.3.1 Kontrola kuţelovými kalibry 

Lze kontrolovat pouze normalizovaný kuţel (morse a metrický). 

 

Postup kontroly: 

 Kuţelový kalibr potři berlínskou modří. 

 Kuţelový kalibr nasuň na kontrolovaný kuţel. 

 Pootoč kuţelovým kalibrem. 
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 Vysuň kuţelový kalibr. 

 Zkontroluj, zda je otisk barvy na celém kontrolovaném kuţelu. 

 

Barva nám ukazuje nepřesnosti kontrolovaného kuţelu. Odchylka  kuţelovitosti se 

touto metodou nedá zjistit. 

 

Tab.11. Vrcholové úhly kuţelů 

Kužel Vrcholový úhel α 

Metrický 2° 51´52" 

Morse 

0 2° 58´54" 

1 2° 51´26" 

2 2° 51´40" 

3 2° 52´32" 

4 2° 58´30" 

5 3° 00´52" 

6 2° 59´10" 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Kuţelové kalibry 

 Berlínská modř   

7.3.2 Kontrola pomocí válečků stejného průměru 

Postup kontroly: 

 Měření prováděj na kontrolní desce. 

 Vezmi dva válečky o stejném průměru. 

 Tyto válečky umísti na kontrolní desku a plochu kuţele tak, aby válečky byli 

umístěny proti sobě. 

 Změř rozměr přes válečky – rozměr M1, viz Obr. 21. 

 Vezmi dvě koncové měrky o stejné velikosti ( L ). 

 Tyto koncové měrky přiloţ ke kontrolovanému kuţelu. 

 Na tyto koncové měrky poloţ válečky o stejném průměru. 

 Změř rozměr přes válečky – rozměr M2, viz Obr. 21. 

 Velikost úhlu α se vypočítá z naměřených hodnot ze vzorce 7.3. 

 U této metody měření je nutno počítat s chybou ±30´´. 
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Obr. 21. Kontrola pomocí stejných válečků [ 2 ] 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Válečky stejného průměru 

 Koncové měrky 

 Mikrometr 

7.3.3 Kontrola pomocí válečků nestejného průměru 

Čím větší rozdíl v průměru válečků bude, tím je metoda měření přesnější. 

 

Postup kontroly: 

 Měření prováděj na kontrolní desce. 

 Vezmi dva menší válečky o stejném průměru (d). 

 Tyto válečky umísti na kontrolní desku a plochu kuţele tak, aby válečky byli 

umístěny proti sobě. 

 Změř rozměr přes válečky – rozměr M1, viz Obr. 22. 

 Vezmi dva větší válečky o stejném průměru (D). 

 Tyto válečky umísti na kontrolní desku a plochu kuţele tak, aby válečky byli 

umístěny proti sobě. 

 Změř rozměr přes válečky – rozměr M2, viz Obr. 22. 

 Velikost úhlu α se vypočítá z naměřených hodnot ze vzorce 7.4. 
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Obr. 22. Kontrola pomocí nestejných válečků [ 2 ] 

 

Pomůcky a měřidla: 

 Válečky nestejného průměru 

 Mikrometr 

7.3.4 Kontrola pomocí kuliček nestejného průměru 

Postup kontroly: 

 Měření prováděj na kontrolní desce. 

 Vezmi kuličku o průměru d1. 

 Tuto kuličku vloţ do kuţelové díry. 

 Pomocí mikrometrického hloubkoměru změř hodnotu h1 (L1), viz Obr. 23. 

 Vydělej kuličku z kuţelové díry. 

 Vezmi kuličku o průměru d2. 

 Tuto kuličku vloţ do kuţelové díry. 

 Pomocí hloubkoměru změř hodnotu h2 (L2). 

 Velikost úhlu α se vypočítá z naměřených hodnot ze vzorce 7.5. 
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Obr. 23. Kontrola pomocí kuliček [ 2 ] 
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Pomůcky a měřidla: 

 Kuličky nestejného průměru – d1, d2 

 Mikrometrický hloubkoměr 

7.4 Kontrola obvodového a čelního házení 

Obrobek můţe být kontrolován upnutý ve stroji (sklíčidle) nebo mezi hroty. 

 

Postup kontroly: 

 Připevni úchylkoměr do stojánku. 

 Při měření na stroji, upni magnetický stojánek na libovolnou část stroje. 

 Přiloţ měřící hrot úchylkoměru na obvod měřené součásti. 

 Po dotknutí měřícího hrotu úchylkoměru vynuluj hodnotu úchylkoměru. 

 Otáčej součástí. 

 Zapisuj kladné i záporné odchylky, viz Tab. 12. 

 Měření zopakuj 3x. 

 Porovnej stanovenou odchylku dle výkresové dokumentace. 

 

Tab. 12. Naměřené odchylky 

Naměřená odchylka 

+ 0 - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Obr. 24. Měření odchylky [ 2 ] 

Pomůcky a měřidla: 

 Úchylkoměr 

 Stojánek 

 

Obdobným způsobem se postupuje při kontrole čelního házení. Liší se pouze 

umístěním měřícího hrotu úchylkoměru na čele měřené plochy. 
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7.5 Kontrola rybinovitých dráţek a výřezů 

Mezi největší komplikace při měření šířky rybinovitých dráţek a výřezů, patří zápich 

typu E, který nám znemoţňuje měření. 

 

Postup kontroly rybinovité dráţky: 

 Hloubku dráţky kontroluj mikrometrickým hloubkoměrem. 

 Úhel sklonu boku dráţky kontroluj úhloměrem nebo šablonou. 

 Pro změření šířky rybinovité dráţky ,,b“ vezmi dva válečky o stejném průměru ,,d“. 

 Tyto válečky umísti na kaţdou stranu dráţky, viz. Obr. 25. 

 Mezi tyto válečky vloţ koncové měrky. 

 Rozměr koncových měrek ,,a“ spočítáme ze  vztahu 7.6 a 7.7. 

 Rozměr šířky rybinovité dráţky ,,b“ je uveden ve výkresové dokumentaci. 

 Měření zopakuj alespoň 2x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25. Měření rybinovité dráţky 

Výpočet: 
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Pomůcky a měřidla: 

 Úhloměr nebo šablona 

 Mikrometrický hloubkoměr 

 Válečky stejného průměru 

 Koncové měrky 
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Postup kontroly rybinovitého výřezu: 

 Hloubku rybinovitého výřezu kontroluj mikrometrickým hloubkoměrem. 

 Úhel sklonu boku rybinovitého výřezu kontroluj úhloměrem nebo šablonou. 

 Pro změření šířky rybinovitého výřezu ,,B“ vezmi dva válečky o stejném průměru 

,,d“. 

 Tyto válečky umísti na kaţdou stranu dráţky, viz. Obr. 26. 

 Pomocí mikrometru změř rozměr ,,A“. 

 Rozměr ,,A“ spočítáme ze  vztahu 7.8 a 7.9. 

 Rozměr šířky rybinovitého výřezu ,,B“ je uveden ve výkresové dokumentaci. 

 Srovnej hodnoty naměřené s vypočítanými. 

 Měření zopakuj alespoň 2x. 

 

 

Obr. 26. Měření rybinovitého výřezu 

Výpočet: 
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Pomůcky a měřidla: 

 Úhloměr nebo šablona 

 Mikrometrický hloubkoměr 

 Válečky stejného průměru 

 Mikrometr 
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8 Mezioperační a výstupní kontrola 

Mezioperační a výstupní kontrola jsou nejdůleţitějším typem kontrol prováděných při 

výrobě součásti a před jejím exportem. Mají zajistit export pouze kvalitních výrobků.  

8.1 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontrola výrobku probíhá v průběhu výrobních operací a po dokončení 

výrobku. Na výrobku jsou kontrolovány všechny parametry součásti dle výkresové 

dokumentace výrobku. Ke kontrole jsou zásadně pouţívána měřidla, která podléhají platné 

kalibraci. Kontrolu u stroje provádí dělník. Po dokončení výrobku, provádí kontrolu 

kontrolor firmy nebo také metrolog firmy.  

Kaţdý zaměstnanec firmy Modikov, s.r.o., je odpovědný za výrobek, který vytvořil. 

V případě, ţe kontrolor zjistí neshodu parametrů dle výkresové dokumentace, vystaví 

kontrolor hlášení o neshodě výrobku, viz Tab. 13., a neprodleně tuto skutečnost nahlásí 

zaměstnanci, který danou součást zhotovil. 

Aby nedocházelo k velké zmetkovitosti výrobků, je zapotřebí kontrolovat v sériové 

nebo velkosériové výrobě kaţdý první a desátý kus, nebo kontrolovat výrobek po určitém 

časovém intervalu za směnu. 

8.2 Výstupní kontrola 

Všechny výrobky dodávané firmou Modikov, s.r.o. musí projít před expedicí výstupní 

kontrolou. Při výstupní kontrole se vystavuje výstupní list, viz. Tab. 14., na jehoţ základě 

je vystaven firmou Modikov, s.r.o. dodací list. Tato výstupní kontrola má zabezpečit, aby 

nenastala situace, ţe by byl zákazníkovi dodán špatný výrobek. Výstupní kontrola zajišťuje 

schodu výrobku dle výkresové dokumentace (funkčnost, rozměrová přesnost, atd.). Tuto 

kontrolu provádí pracovník prodeje, případně pověřený pracovník. 
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Tab. 13. Hlášení o neshodě výrobku 
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Tab. 14. Výstupní list 
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9 Závěr 

Diplomová práce se zabývá návrhem metrologického řádu firmy. V úvodu je popsán 

systém řízení jakosti v oblasti metrologie. Dále jsou rozebrány platné právní normy a 

předpisy v oblasti metrologie. 

Je provedena důkladná analýza stávajícího stavu v oblasti metrologie ve firmě 

Modikov, s.r.o. Na základě analýzy byly zjištěny nedostatky v oblasti metrologie. Díky 

této analýze jsem vypracoval nový metrologický řád pro tuto firmu. Tento metrologický 

řád firmy bude základní metrologickou normou podniku. Metrologický řád firmy vychází 

z právních metrologických předpisů a norem. Ve  firmě Modikov, s.r.o. bude tento 

metrologický řád po menších úpravách slouţit k řízení metrologického pořádku. Doufám 

ţe tento metrologický řád bude přínosem pro firmu Modikov, s.r.o. 

Jelikoţ firma Modikov, s.r.o. má elektronickou evidenci měřidel ve formě Excel, který 

není přehledný a místy nefunkční, navrhuji tento systém evidence měřidel změnit 

zakoupením kvalitnějšího a přehlednějšího programu METROLOG 2014. 

Na závěr této práce jsou zpracovány kontrolní postupy pro zajištění jednotnosti a 

správnosti měření. 
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