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DODATEK B – POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY MĚŘICÍCH JEDNOTEK 

1. Úvod 

1.1 Mezinárodní soustava měřicích jednotek je úplná koherentní soustava obsahující tři třídy jednotek: 

a) základní jednotky; 

b) doplňkové jednotky; a 

c) odvozené jednotky. 

1.2 Mezinárodní soustava měřicích jednotek je založena na sedmi rozměrově nezávislých jednotkách, které 
jsou uvedeny v Tabulce B - 1. 
 
 

TABULKA B - 1 ZÁKLADNÍ JEDNOTKY MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY 

Veličina Jednotka Symbol 

Čas  sekunda s 
Délka  metr m 
Elektrický proud ampér A 
Hmotnost kilogram kg 
Množství látky mol mol 
Svítivost kandela cd 
Termodynamická teplota kelvin  K 
 
 

1.3 Doplňkové jednotky mezinárodní soustavy jsou uvedeny v Tabulce B - 2 a mohou být pokládány jak za 
základní, tak za odvozené jednotky. 
 

 
TABULKA B - 2 DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY 

Veličina Jednotka Symbol 

Rovinný úhel radián rad 
Prostorový úhel steradián sr 
 
 

1.4 Odvozené jednotky mezinárodní soustavy se tvoří kombinací základních jednotek, doplňkových jednotek 
a ostatních odvozených jednotek v souladu s algebraickými vztahy vyjadřujícími příslušné veličiny. Symboly 
odvozených jednotek obdržíme s pomocí matematických znaků pro násobení, dělení a exponenty. Odvozené 
jednotky mezinárodní soustavy, které mají zvláštní jména a symboly, jsou uvedeny v Tabulce B - 3. 
Poznámka: Konkrétní aplikace odvozených jednotek uvedených v Tabulce B - 3 a ostatních jednotek, užívaných 
v civilním leteckém provozu, jsou uvedeny v Tabulce 3 - 4. 
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TABULKA B - 3 ODVOZENÉ JEDNOTKY MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY S VLASTNÍMI NÁZVY 

Veličina Jednotka Symbol Odvození 

Aktivita radioaktivních nuklidů becquerel Bq 1/s 

Ekvivalent dávky (záření) sievert Sv J/kg 

Elektrický náboj, elektrické množství coulomb C A×s 

Elektrický odpor ohm Ω V/A 

Elektrický potenciál, rozdíl po- 

tenciálu, elektromotorická síla volt V  W/A 

Energie, práce, množství tepla joule J N×m 

Kapacita farad F C/V 

Kmitočet (periodického jevu) hertz Hz 1/s 

Magnetická indukce tesla T Wb/m2 

Magnetický tok weber Wb V×s 

Osvětlení lux lx lm/m2 

Pohlcená dávka (záření) gray Gy J/kg 

Síla newton N kg×m/s2 

Světelný tok lumen lm cd×sr 

Vlastní indukčnost henry H Wb/A 

Vodivost siemens S  A/V 

Výkon, tok záření watt W J/s 

Tlak, mechanické napětí pascal Pa N/m2 

 

1.5 Mezinárodní soustava jednotek je racionalizovaný výběr jednotek z metrické soustavy, které samostatně 
nejsou nové. Velkou výhodou mezinárodní soustavy je, že pro každou fyzikální veličinu je pouze jedna jednotka -
pro délku metr, pro hmotnost kilogram (místo gramu), pro čas sekunda, atd. Z těchto základních nebo 
elementárních jednotek se odvozují jednotky pro všechny ostatní mechanické veličiny. Tyto  odvozené jednotky 
jsou vymezeny jednoduchými vztahy jako např. rychlost se rovná časové změně vzdálenosti, zrychlení se rovná 
časové změně rychlosti, síla je součinem hmoty a zrychlení, práce nebo energie je součinem síly a vzdálenosti, 
výkon je práce vykonaná za jednotku času atd. Některé z těchto jednotek mají pouze obecně použitelné názvy 
jako metr za sekundu pro jednotku rychlosti. Jiné mají zvláštní názvy jako např. newton (N) pro sílu, joule (J) pro 
práci nebo energii, watt (W) pro výkon. Jednotky mezinárodní soustavy pro sílu, energii a výkon jsou shodné bez 
ohledu na to, zda jde o pochod mechanický, elektrický, chemický nebo jaderný. Síla 1 newtonu působící na 
dráze 1 metru dává 1 joul tepla, který je shodný s 1 joulem tepla, které se vyrobí elektrickým výkonem 1 wattu za 
sekundu. 

1.6 Výhodám mezinárodní soustavy plynoucím z použití jednoznačné jednotky pro každou fyzikální veličinu, 
odpovídají výhody, které plynou z použití příslušných jednoznačných a přesně vymezených souborů symbolů 
a zkratek. Takové symboly a zkratky vylučují nejednoznačnost, která může vznikat z běžné praxe v různých 
oborech jako je např. používání „b“ pro bar (jednotka tlaku) a barn (plošná jednotka). 

1.7 Další výhodou mezinárodní soustavy měřicích jednotek je, že zachovává desetinné vztahy mezi násobky 
a zlomky základních jednotek pro každou fyzikální veličinu. Jsou stanoveny předpony pro označování 
desetinných násobků a zlomků jednotek od „exa“ (1018) až do „atto“ (10-18) k usnadnění zápisu i čtení. 

1.8 Další velkou výhodou mezinárodní soustavy měřicích jednotek je její koherence. Jednotky lze libovolně 
volit, ale provedení nezávislé volby jednotky pro každou kategorii vzájemně porovnatelných veličin by vedlo 
obecně ke vzniku několika doplňkových číselných faktorů v rovnicích mezi číselnými hodnotami. Je však možné, 
a v praxi pohodlnější, zvolit soustavu jednotek takovým způsobem, aby rovnice mezi číselnými hodnotami 
obsahující číselné faktury měly přesně týž tvar jako odpovídající rovnice mezi veličinami. Soustava jednotek takto 
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definovaná je označována jako koherentní vzhledem k soustavě veličin a rovnic, kterých se týká. Rovnice mezi 
jednotkami koherentní soustavy jednotek obsahují jako číselné faktory pouze číslo 1. V koherentní soustavě je 
součin nebo podíl libovolných dvou jednotkových veličin jednotkou výsledné veličiny. Např. v libovolné koherentní 
soustavě dostaneme jednotkovou rychlost, jestliže jednotkovou délku dělíme jednotkovým časem, nebo 
jednotkovou sílu, jestliže jednotkovou hmotu násobíme jednotkovým zrychlením. 

Poznámka: Schéma B-1 znázorňuje vztahy jednotek mezinárodní soustavy. 

2. Hmotnost, síla a váha 

2.1 Hlavní odchylkou mezinárodní soustavy měřicích jednotek od gravimetrické soustavy technických 
metrických jednotek je použití výrazně odlišných jednotek pro hmotnost a sílu. V mezinárodní soustavě je název 
kilogram omezen na jednotky hmoty a nepoužívá se kilogram síly, u kterého se v praxi často vypouštělo slovo 
síla. Na jeho místě se používá newton jako jednotka síly v mezinárodní soustavě. Podobně se používá spíše 
newtonu než kilogramu síly při tvorbě odvozených jednotek, v nichž se objevuje síla, např. jednotka tlaku 
(N/m2 =  Pa), napětí, energie (N×m = J) nebo výkonu (N×m/s = W). 

2.2 Existuje značná nejednoznačnost v používání pojmu váha jako veličiny s významem buď síla nebo 
hmotnost. V běžném používání znamená pojem váha téměř vždy hmotnost. Tedy mluví-li se o váze osoby, pak 
veličinou o níž je řeč, je hmotnost. Ve vědě a technice znamená pojem váha tělesa obvykle sílu, která by udělila 
tělesu zrychlení rovné místnímu zrychlení volného pádu, pokud by na něj působila. Adjektivum místní v pojmu 
místní zrychlení volného pádu obvykle znamenalo místo na zemském povrchu. V této souvislosti místní zrychlení 
volného pádu označujeme symbolem „g“ (někdy označované jako tíhové zrychlení), s hodnotami „g“, které se liší 
o více než 0,5 % v různých bodech na zemském povrchu a zmenšujícími se s rostoucí vzdáleností od země. 
Tudíž, protože váha je silou rovnající se součinu hmoty a zrychlení v důsledku gravitace, je váha osoby 
podmíněna jejím místem, zatím co hmota nikoliv. Osoba o hmotnosti 70 kg může pociťovat působení síly (váhy) 
686 newtonů (≈ 155 lbf) na Zemi a pouze 113 newtonů (≈ 22 lbf) na Měsíci. Vzhledem k dvojímu používání 
pojmu váhy jako veličiny bychom se měli v technické praxi tomuto pojmu vyhnout s výjimkou, kdy za daných 
okolností je význam tohoto pojmu použito, pak je důležité vědět, zda je určen pro hmotnost nebo sílu a použít 
správně jednotek mezinárodní soustavy, použitím kilogramu pro hmotnost a newtonu pro sílu. 

2.3 Gravitace spolupůsobí při stanovení hmotnosti pomocí vyvažování nebo vážení. Jestliže je k vyvážení 
měřené hmotnosti použito standardní hmotnosti, pak přímý účinek gravitace na obě hmotnosti se ruší, ale 
nepřímý účinek způsobený výtlakem vzduchu nebo kapaliny se obecně neruší. S použitím pružinových vah se 
měří hmotnost nepřímo, protože váhy reagují na gravitační sílu. Takové váhy lze ocejchovat v jednotkách 
hmotnosti, jestliže odchylky gravitačního zrychlení a opravy na výtlak nejsou při jejich použití významné. 

3. Energie a kroutící moment 

3.1 Vektorový součin síly a ramene momentu je velmi často vyjadřován jednotkou newton metr. Tato jednotka 
pro ohybový nebo kroutící moment může vést k záměně za jednotku energie, kterou je rovněž newton metr. 
Jestliže kroutící moment vyjádříme v newton metrech na radián, vyjasní se tím vztah k energii, protože součin 
kroutícího momentu a úhlového posuvu je energie: 

(N×m/rad)×rad = N×m 

3.2 Rozdíl mezi energií a kroutícím momentem by byl zřejmý, jestliže by byly zobrazeny vektory, protože 
orientace síly a dráhy je v obou případech rozdílná. Je důležité uvědomovat si tento rozdíl při používání 
kroutícího momentu a energie s tím, že pro kroutící moment nesmí být nikdy použito joulu. 
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4. Předpony mezinárodní soustavy jednotek 

4.1 Volba předpon 

4.1.1 Obecně se předpony mezinárodní soustavy měřicích jednotek používají k označení řádu velikosti, čímž 
vylučují nevýznamné číslice nebo nuly v desetinných zlomcích. Poskytují tak vhodnou alternativu k označování 
mocnin desíti, kterému se při výpočtech dává přednost. 
Např.: 
 12 300 mm se stává 12,3 m, 

 12,3×103 m se stává 12,3 km, 

 0,00123 μA se stává 1,23 nA. 

4.1.2 Jestliže vyjadřujeme veličinu číselnou hodnotou a jednotkou, pak mají být předpony přednostně zvoleny 
tak, aby číselná hodnota byla mezi 0,1 a 1 000. K omezení rozličnosti se doporučuje používat předpon 
představujících mocniny tisíce. V dále uvedených případech však dochází k odchylkám od tohoto pravidla: 

a) při vyjadřování plochy a objemu bývají používány předpony hekto, deka, deci a centi. 
Např.: hektolitr, centimetr krychlový; 

b) v tabulkách hodnot téže veličiny nebo při pojednávání takových hodnot v dané souvislosti je obecně 
výhodné používat po celou dobu téhož násobku jednotky; a 

c) pro určité veličiny v konkrétních aplikacích je zvykem používat konkrétního násobku. 
Např.: pro nastavení výškoměru se používá hektopascalu a v technických výkresech se používá 
milimetrů pro označení lineárních rozměrů i v případech, kdy násobek rozměrové jednotky není 
v rozmezí 0,1 - 1 000. 

4.2 Předpony ve složených jednotkách1 

Při tvorbě násobku složené jednotky se musí používat jediné předpony. Obvykle by předpona měla být připojena 
k jednotce v čitateli. Z tohoto pravidla je jedna výjimka a to, jestliže jednou z jednotek je kilogram.  
Např.: 

V/m, nikoliv mV/mm; MJ/kg, nikoliv kJ/g 

4.3 Složené předpony 

Nesmí se používat složené předpony tvořené dvěma nebo více předponami mezinárodní soustavy kladenými 
vedle sebe. 
Např.: 

1 nm, nikoliv 1 mμm; 1 pF, nikoliv 1 μμF 

Pokud požadované hodnoty jsou mimo rozsah předpon, vyjadřující se součinem mocniny deseti a základní 
jednotky. 

4.4 Mocniny jednotek 
Exponent spojený se symbolem obsahujícím předponu znamená, že násobek jednotky (jednotky s její 
předponou) se umocní tak, jak udává exponent. 
Např.: 

1 cm3 = (10-2m) 3 = 10-6×m3, 

1 ns-1 = (10-9s)-1 = 109×s-1, 

1 mm2×s-1 = (10-3m)2×s-1 = 10-6m2×s-1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Složená jednotka je odvozená jednotka, vyjádřená dvěma nebo více jednotkami, tj. jednotka, která není 
vyjádřena jedním zvláštním názvem. 
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5. Styl a použití 

5.1 Pravidla pro psaní symbolů a jednotek 

5.1.1   Symboly jednotek musí být tištěny neskloněnými znaky, vždy stejného typu bez ohledu na typy písma 
používané v okolním textu. 

5.1.2   Symboly jednotek se v množném čísle nemění. 

5.1.3 Symboly jednotek nesmí být odděleny interpunkčními znaménky s výjimkou, kdy jsou na konci věty.  

5.1.4 Písemné symboly jednotek se píší malými písmeny (cd), pokud název jednotky nebyl odvozen od 
vlastního jména. V takovém případě se první písmeno symbolu píše velkým písmenem (W, Pa). Předpony 
a symboly jednotek si zachovávají svůj předepsaný tvar bez ohledu na typografické provedení okolního textu. 

5.1.5 V úplném vyjádření veličiny se vkládá mezera mezi číselnou hodnotu a symbol jednotky. 
Např. se píše 35 mm nikoliv 35mm a 2,371 m nikoliv 2,371m. Jestliže se použije určité veličiny ve smyslu 
přídavného jména, používá se často pomlčky, např. 35-mm film.  

Výjimka: Mezi symboly pro stupeň, minutu a vteřinu rovinného úhlu a jejich číselnou hodnotou se nevkládá 
mezera. 

5.1.6 Mezi předponou a symbolem jednotky se nevkládá mezera. 

5.1.7 Pro jednotky používejte symbolů, nikoliv zkratek. 
Např.:  

 použijte pro ampér „A“, nikoliv „amp“. 

5.2 Pravidla pro psaní názvů jednotek 

5.2.1 Zacházejte s vypsanými názvy jednotek jako s obecnými podstatnými jmény, tzn. první písmeno názvu 
nebude velké, pokud není na začátku věty, a to ani v případech, kdy je název odvozen od vlastního jména a kdy 
je tedy symbol psán velkým písmenem, např. se píše „newton“ nikoliv „Newton“, přestože symbolem je N.  

5.2.2 Používejte množného čísla všude, kde to požaduje pravopis a tvořte jej obvyklým způsobem. 

 

 

 

 

5.2.3 Mezi předponou a názvem jednotky se nedělá pomlčka. 

5.3 Jednotky tvořené násobením a dělením 

5.3.1 Jednotky s názvy: 
Dělejte mezeru (přednostně) nebo pomlčku mezi názvy jednotek, jde-li o součin. 
Např.:  

 newton metr nebo newton-metr. 

V případě watt hodiny lze mezeru vynechat a psát tedy watthodina.  

Nepoužívejte lomítka mezi názvy jednotek, jde-li o podíl. 
Např.:  

 metr za sekundu, nikoliv metr/sekunda. 

Mocniny pište za názvem jednotky.  
Např.: 

 metr za sekundu na druhou, metr čtvereční. 

Poznámka: V komplikovaných výrazech se dává přednost používání symbolů místo názvů, aby se zabránilo 
dvojznačnosti. 

Jednotné číslo Množné číslo 

lux lux 

hertz hertz 

siemens siemens 
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5.3.2 Se symboly jednotek: 
Součin vyznačte jedním ze dvou dále uvedených způsobů:  

 Nm nebo N×m pro newton metr 

Poznámka: Je třeba zvláštní péče, aby se zabránilo omylu při použití předpony, která má shodné označení 
s jednotkou. Jednotka newton metr pro kroutící moment se musí např. psát Nm nebo N×m, aby nedošlo 
k záměně za mN, což je označení pro milinewton. 

Podíl lze psát jedním z dále uvedených způsobů: 

 m/s nebo m×s-1 nebo s
m

 . 

V žádném případě nesmí být použito více než jednoho lomítka v tomtéž výrazu, pokud lomítko není vloženo do 
závorky, aby nedocházelo k dvojznačnosti. 
Např.: 
 J/(mol×K) nebo J×mol-1×K-1 nebo (J/mol)/K; 
 V žádném případě však nesmí být J/mol/K. 

5.3.3 V jednom výrazu nesmí být použito symbolu a názvu jednotek. 
Např.: 
 Joulů na kilogram nebo J/kg nebo J×kg-1; 
 V žádném případě jouly/kilogramy nebo jouly/kg nebo jouly×kg-1. 

5.4 Čísla 

5.4.1 Přednostně oddělujte desetinná čísla čárkou, i když tečka je rovněž přípustná. Při psaní čísel menších 
než 1 pište před desetinnou čárkou nulu. 

5.4.2 Nepoužívejte čárky k oddělování tisícinásobků. Každou skupinu tří číslic od desetinné čárky vpravo nebo 
vlevo oddělte mezerou. 
Např.:  
 73 655 nebo 7 281 nebo 2,567 321 nebo 0,133 47 

Mezera mezi skupinami má mít šířku přibližně písmena „i“ a šířka mezery má být stálá, i když při tisku a psaní na 
stroji se mezi slovy používá různě širokých mezer. 

5.4.3 Znakem pro násobení čísel je (×) nebo tečka v polovině výšky písmen. Pokud to není prakticky možné, 
píše se tečka na linku. Pokud je použito tečky jako znaku násobení, nesmí být v tomtéž výrazu použito desetinné 
tečky, ale desetinné čárky. 

5.4.4 Připojování písmen k symbolu jednotky jako prostředku poskytování informace o povaze uvažované 
veličiny je nepřípustné. Z tohoto důvodu je nepřijatelné psát MWe pro megawatty elektrického výkonu, Vst pro 
napětí střídavého proudu, ani kJt pro kilojouly tepelné energie. Z téhož důvodu je nepřípustná snaha o tvorbu 
zkratek k doplnění mezinárodní soustavy měřicích jednotek jako např. „psia“ a „psim“ k rozlišení absolutního 
tlaku a tlaku udávaného manometrem. Pokud by z kontextu nebylo jasné jaký tlak je uvažován, musí být 
vysvětlení podáno slovně. 
Např.: 
 „při tlaku 13 kPa podle manometru“ nebo „při absolutním tlaku 13 kPa“. 
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