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DODATKY K PŘEDPISU L 5 
 

DODATEK A – VÝVOJ MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY MĚŘICÍCH JEDNOTEK (SI) 

1. Historické podklady 
 
1.1 Název Mezinárodní soustava měřicích jednotek (SI) je odvozen ze „Systéme International d Unités“. 
Soustava se vyvinula z jednotek délky a hmoty (metru a kilogramu), které byly vytvořeny členy Pařížské 
akademie věd a které byly přijaty Francouzským národním shromážděním v roce 1795 jako praktické míry 
prospěšné pro průmysl a obchod. Původní soustava se stala známou jako metrická soustava. Fyzikové si 
uvědomili výhody této soustavy a ta byla brzy přijata vědeckými a technickými kruhy. 
 
1.2 Mezinárodní normalizace začala v roce 1870 poradou zástupců 15 států v Paříži, která vedla 
k Mezinárodní metrické úmluvě v roce 1875 a ke zřízení stálého Mezinárodního úřadu pro míry a váhy. K řešení 
všech záležitostí týkajících se metrické soustavy, byla zřízena Generální konference pro míry a váhy (General 
Conference on Weights and Measures - CGPM). V roce 1889 legalizovalo 1. zasedání CGPM staré etalony 
metru a kilogramu jako mezinárodní etalony délky a hmotnosti. Ostatní jednotky byly dohodnuty na následujících 
zasedáních a CGPM přijala na svém 10. zasedání v roce 1954 racionalizovanou a koherentní soustavu, 
založenou na metru - kilogramu - sekundě - ampéru (MKSA), která byla zpracována dříve, a k níž byla přidána 
jednotka teploty kelvin a jednotka svítivosti kandela. 11. zasedání CGPM, které se konalo 1960 a jehož se 
zúčastnilo 36 členských států, přijalo název Mezinárodní soustava měřicích jednotek a stanovilo pravidla pro 
předpony, doplňkové a odvozené jednotky a pro ostatní záležitosti, čímž vytvořilo vyčerpávající specifikaci pro 
mezinárodní měřicí jednotky. 12. zasedání CGPM v roce 1964 provedlo některá zlepšení soustavy, 13. zasedání 
CGPM v roce 1967 zavedlo novou definici sekundy, přejmenovalo teploty a provedlo změnu definice kandely. 
14. zasedání CGPM v roce 1971 přidalo sedmou základní jednotku mol a schválilo název pascal (Pa) jako 
zvláštní název pro mezinárodní měřicí jednotku tlaku nebo mechanického napětí, newton (N) na metr čtvereční 
(m2) a siemens (S) jako zvláštní označení jednotky elektrické vodivosti. V roce 1975 přijalo CGPM becquerel (Bq) 
jako jednotku aktivity radioaktivních nuklidů a gray (Gy) jako jednotku pro pohlcenou dávku. 
 
2. Mezinárodní úřad pro míry a váhy 
 
2.1 Mezinárodní úřad pro míry a váhy (Bureau International des Poids et Mesures - BIPM) byl zřízen 
Metrickou úmluvou podepsanou v Paříži 20. května 1875 sedmnácti členskými státy v průběhu závěrečného 
zasedání Diplomatické metrické konference. Tato Úmluva byla doplněna v roce 1921. BIPM má své ředitelství 
nedaleko Paříže a jeho udržovací náklady jsou financovány členskými státy Metrické úmluvy. Úkolem BIPM je 
zabezpečit celosvětové sjednocení fyzikálních měření. Odpovídá za: 
 
- vytvoření základních etalonů a stupnic pro měření hlavních fyzikálních veličin a za udržování mezinárodních 

etalonů, 
- porovnání národních a mezinárodních etalonů, 
- zabezpečení koordinace příslušných metod měření, 
- stanovení a koordinaci měření vztahujících se k základním fyzikálním konstantám. 
 
2.2 BIPM pracuje pod výhradním dohledem Mezinárodního výboru měr a vah (CIPM), který je sám podřízen 
Generální konferenci měr a vah (CGPM). Mezinárodní výbor tvoří 18 členů, každý z jiného členského státu. 
Výbor zasedá nejméně jednou za dva roky. Funkcionáři tohoto výboru vydávají výroční zprávu vládám členských 
států Metrické úmluvy o správním a finančním postavení BIPM. 
 
2.3 Činnosti BIPM, které se v počátku omezovaly na měření délky a hmotnosti a na metrologické studie, 
týkající se těchto veličin, byly rozšířeny o etalony měření pro elektrotechniku (1927), fotometrii (1937) a ionizující 
záření (1960). K tomuto účelu byly původní laboratoře vybudované v letech 1876 - 1878 rozšířeny v roce 1929 
a v letech 1963 - 1964 byly postaveny dvě nové budovy po laboratoře ionizujícího záření. V laboratořích BIPM je 
zaměstnáno kolem 30 fyziků a techniků. Provádějí metrologický výzkum a rovněž provádějí měření 
a osvědčování etalonů shora uvedených veličin. 
 
2.4 CIPM zřizoval orgány nazývané poradní výbory, vzhledem k rozšíření práce, kterou byl BIPM pověřen, 
aby mu poskytovaly informace o záležitostech, které jim postoupí k prostudování a zpracování kvalifikovaného 
doporučení. Tyto poradní výbory, které mohou tvořit přechodné nebo stálé pracovní skupiny ke studiu zvláštních 
úkolů, odpovídají za koordinaci mezinárodních prací, vykonaných v příslušných oblastech a za návrhy 
doporučení k doplnění definic a hodnot jednotek. V zájmu zabezpečení světové jednotnosti měřicích jednotek 
jedná Mezinárodní výbor buď přímo, nebo předkládá Generální konferenci návrhy ke schválení. 
 
 



PŘEDPIS L 5  DODATEK A 

18.11.2010 
  Dod. A - 2 

2.5 Poradní výbory mají společné předpisy (Procés-Verbaux CIPM, 1963, 31, 97). Každý poradní výbor, jehož 
předseda je obvykle členem CIPM, se skládá z delegátů každé velké metrologické laboratoře a specializovaného 
institutu, jejichž seznam je navržen CIPM, z jednotlivých členů, rovněž navržených CIPM a z jednoho zástupce 
BIPM. Tyto výbory konají svá zasedání v nepravidelných intervalech. 
V současné době existuje sedm těchto výborů a to: 
1. Poradní výbor pro elektrotechniku (CCE) zřízený v roce 1927 
2. Poradní výbor pro fotometrii a radiometrii (CCPR), což je nový název daný v roce 1971 Poradnímu výboru 

pro fotometrii, zřízenému v roce 1933 (v letech 1930 až 1933 se zabýval záležitostmi fotometrie Poradní 
výbor pro elektrotechniku – CCE) 

3. Poradní výbor pro měření tepla (CCT) zřízený v roce 1937 
4. Poradní výbor pro definici metru (CCDM) zřízený v roce 1952 
5. Poradní výbor pro definici sekundy (CCDS) zřízený v roce 1956 
6. Poradní výbor pro etalony měření ionizujících záření (CCEMRI) zřízený v roce 1958. Od roku 1959 tvoří 

tento výbor čtyři sekce a to: 
 sekce I (měření rentgenových a gama paprsků), sekce II (měření radioaktivních nuklidů), sekce III (měření 

neutronů) a sekce IV (etalony α - energie) 
7. Poradní výbor pro jednotky (CCU) zřízený v roce 1964. 
 
Materiály o jednání Generální konference, Mezinárodního výboru, Poradních výborů a Mezinárodního úřadu jsou 
publikovány pod patronátem posledního z uvedených orgánů v těchto publikacích: 
 
- Comptes rendus des séances de la Conférence Générale des Poids et Mesures, 
- Procés – Verbaux des séances du Comité International des Poids et Mesures,  
- Sessions des Comités Consultatifs, 
- Recueil de Travaux du Bureau International des Poids et Mesures  

 (je to kompilace článků publikovaných ve vědeckých a technických časopisech a knihách, stejně jako     
       určitých prací publikovaných formou kopií zpráv). 
 
2.6 Čas od času vydává BIPM zprávu o vývoji metrické soustavy ve světě, nazvanou Les récents progrés du 
Systéme Métrique. Sbírka Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids et Mesures (22 svazků, 
publikovaných v letech 1881 až 1966) byla v roce 1966 zrušena rozhodnutím CIPM. Časopis Metrologia 
vydávávaný pod záštitou CIPM otiskuje od roku 1965 články o důležitějších pracích vědecké metrologie, 
zpracovaných ke zlepšení měřicích metod a etalonů, jednotek atd. stejně jako zprávy týkající se činností, 
rozhodnutí a doporučení různých orgánů, zřízených v rámci Metrické úmluvy. 
 
3. Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací. 
Normy ISO série 31-0 až 13 a ISO 1000 podávají všeobecnou informaci o zásadách týkajících se fyzikálních 
veličin a jednotek a koherentní soustavy jednotek, zejména mezinárodní soustavy jednotek SI. ISO 31-0 uvádí 
zásady sloužící k všeobecnému použití v různých oborech vědy a techniky. Mezinárodní organizace civilního 
letectví (ICAO) udržuje s ISO spojení týkající se používání mezinárodních normalizovaných měřicích jednotek 
v letectví. 
 


