
 
Z ÁK O N N É  M Ě Ř I C Í  J E D N O T K Y  

 
 Zákonné měřicí jednotky jsou všechny jednotky soustavy SI (základní, doplňkové, odvozené a 
jejich násobky a díly) a jednotky vedlejší. Jsou uvedeny v této normě, která stanoví i jejich tvorbu 
předepsaným způsobem. V souhlase se zákonem č. 35/62. Sb. O měrové službě a č. 577/75 Sb. 
existuje pouze sedm základních jednotek. 
 

Základní veličiny Základní jednotka 

Název Značka Název Značka 

Délka l Metr m 

Hmotnost M Kilogram kg 

Čas T Sekunda s 

Elektrický proud I Ampér A 

Termodynamická teplota*) T Kelvin K 

Svítivost I Kandela cd 

Látkové množství n Mol mol 

 
*)Mimo termodynamické teploty T(K) se používají také Celsiovy teploty t (°C) definované rovnicí 
 
   t = T-To, To= 273,15 K 
 

Veličina Doplňkové jednotky 

Název Značka Název Značka 

Rovinný úhel α, ß, γ Radián Rad 

Prostorový úhel ῼ Steradián Sr 

 

________________________________________________________________ 

Návod k vytvoření výše uvedeného textu  

„Zákonné měřicí jednotky“ 

v MS Word (popř. v Libre Office): 
1) Opíšete příslušné texty (viz výše) – písmo ARIAL 10 

2) Vložíte 2 tabulky o 4 sloupcích a příslušných počtech řádků (viz v MS Word třetí záložka 

zleva „Vložení“ – Tabulka – Vložit tabulku – v menu, které se zobrazí, nastavíte správný 

počet řádek a sloupců). 

3) Tabulku vyplníte podle vzoru nahoře – sloupce Název, Značka a formátujete na střed (text 

bude uprostřed sloupce). Upravíte některé nadpisy podle vzoru tučným písmem (záložka 

Domů – tlačítko s písmenem B). 

4) Problém může činit vkládání symbolů α, ß, γ, ῼ (alfa, beta, gama, omega)  

Tyto symboly naleznete tímto postupem: 1. Kliknete na třetí záložku zleva „Vložení“, pak 

úplně na konci vpravo v horním menu Wordu je tlačítko Symbol (se symbolem řeckého 

písmena omega) – kliknete na toto tlačítko myší. Otevře se nabídka, kde kliknete na 

„Další symboly“. Na horní záložce „Symboly“ ve vyhledávacím menu „Písmo“ najdete 

(šipka vpravo) název písma Times New Roman, kde příslušná písmena řecké abecedy 

naleznete. 

5) Na závěr vybarvíte podle vzoru určité řádky (pozadí) – toto už jsme dělali – takže 

označím příslušnou řádku, kterou chci vybarvit myší, pak najedu myší na tlačítko 

„Stínování“ (je umístěno pod záložkou KORESPONDENCE a je na něm zobrazen 

nakloněný kyblík s barvou – kliknete na malou šipku vpravo vedle kyblíku a otevře se 

vám menu s barvami, kde zvolíte černou barvu (černé písmo v řádce by se mělo změnit na 

bílé – viz vzor nahoře) a pokračujete takto dál, až budou příslušné řádky tabulky 

obarvené. 

6) Tím je celá práce hotova a pošlete mi ji jako přílohu na e-mailovou adresu 

reditel@sousvodnany.cz 

mailto:reditel@sousvodnany.cz

