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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu kalibrů a 

šablon. Stručně popíše nástroje a 

jejich použití. 
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Pracovní list -Kalibry a šablony 

Pomocí kalibrů a šablon neurčujeme skutečný rozměr, ale 

zjišťujeme, zda je rozměr výrobku v mezích dovolené tolerance. 

Kalibry mají dvě strany-dobrou a zmetkovou. Dobrá strana kalibru 

je vztažena k DMR díry a musí se vlastní vahou vsunout do díry. 

Zmetková strana kalibru na díry má rozměr HMR díry a nesmí 

projít dírou. Podobné je to s kalibry na hřídele. 

Na každém kalibru je vyznačen jmenovitý průměr kalibru a stupeň 

lícování. 

 

Základní měrky jsou nejpřesnější měřidla a používají se v dílně pro 

přesná měření. Měří se s nimi tak, že se podle nich nastaví na přístroji 

měřená délka. Pak se už porovnává, zda je vyrobený rozměr větší 

nebo menší než rozměr nastavený a o kolik. 

Šablony jsou také pevná měřidla, porovnáváme jimi tvar a rozměr 

součásti s požadovaným. Často se používají šablony na ostří vrtáků, 

poloměrové šablony, závitové šablony, svarové měrky aj. 
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Pracovní list - Kalibry a šablony 

TEST 

1. Kam řadíme kalibry a šablony, jak je používáme? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Co víš o základních měrkách, jak se používají? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. C to jsou šablony a jak se používají? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list -Kalibry a šablony 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

1. Kam řadíme kalibry a šablony, jak je používáme? 

Kalibry mají dvě strany-dobrou a zmetkovou. Dobrá strana 

kalibru je vztažena k DMR díry a musí se vlastní vahou vsunout 

do díry. Zmetková strana kalibru na díry má rozměr HMR díry a 

nesmí projít dírou. Podobné je to s kalibry na hřídele. 

Řadíme je mezi měřidla pevná měřidla, poměrová. 

2. Co víš o základních měrkách, jak se používají? 

Základní měrky jsou nejpřesnější měřidla a používají se v dílně 

pro přesná měření. Měří se s nimi tak, že se podle nich nastaví na 

přístroji měřená délka. Pak se už porovnává, zda je vyrobený 

rozměr větší nebo menší než rozměr nastavený a o kolik. 

3. C to jsou šablony a jak se používají? 

Šablony patří mezi pevná měřidla, kterými  rychlým způsobem  

zjišťujeme a porovnáváme skutečný tvar a rozměr součásti 

s požadovaným. Sem patří šablony poloměrové vnitří a vnější, 

souprava ploměrových šablon a další. 
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