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Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

 

Historické jednotky 

Jak jistě víš, v dřívějších dobách se užívaly jiné měrné jednotky než dnes. Lidé neznali 
jednotky jako metr, litr ani jednotky čtvereční či krychlové. Bylo ale samozřejmě nutné 
nějakým způsobem určit délku, hmotnost nebo velikost například prodávaných věcí.  

Zpočátku mnoho měrných jednotek pocházelo z rozměrů lidského těla nebo nějak 
souvisely s měřenou veličinou nebo objektem. S rozvojem vědy a obchodu se objevila snaha 
velmi rozmanité měrné jednotky co nejvíce sjednotit a zjednodušit.  

V současné době se používá soustava SI. Každá veličina má svou základní jednotku, 
kterou lze snadno odvozovat a převádět. Výpočty se provádějí v desítkové soustavě.  

 

Vyhledej na internetu: (použij stránku wikipedia.cz) 

1. Co je to soustava SI? (zadej heslo: soustava SI) 
 
Soustava SI je ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

2. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek délky a zapiš je do tabulky. 
 

historická jednotka délky přibližná hodnota s jednotkou SI 

dlaň 8 cm 

míle  

pražský loket  

palec  

střevíc  

krok  

 

 

 



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

3. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek obsahu a zapiš je do tabulky. 
 

historická jednotka obsahu přibližná hodnota s jednotkou SI 

jitro  

leč  

 

4. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek objemu a zapiš je do tabulky. 
 

historická jednotka objemu přibližná hodnota s jednotkou SI 

vědro  

soudek  

 

5. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek hmotnosti a zapiš je  
do tabulky. 
 

historická jednotka hmotnosti přibližná hodnota s jednotkou SI 

kámen (v Praze)  

kvintlík  

 

Podle zjištěných údajů vypočítej: 

4 kameny a 100 kvintlíků =  

3 jitra a 2 leče =  

6 pražských loktů a 2 střevíce = 

1 vědro a 2 soudky = 

5 kroků a 4 dlaně = 

7 mil =  

2 palce a 3 dlaně =  



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

 

Historické jednotky 

Jak jistě víš, v dřívějších dobách se užívaly jiné měrné jednotky než dnes. Lidé neznali 
jednotky jako metr, litr ani jednotky čtvereční či krychlové. Bylo ale samozřejmě nutné 
nějakým způsobem určit délku, hmotnost nebo velikost například prodávaných věcí.  

Zpočátku mnoho měrných jednotek pocházelo z rozměrů lidského těla nebo nějak 
souvisely s měřenou veličinou nebo objektem. S rozvojem vědy a obchodu se objevila snaha 
velmi rozmanité měrné jednotky co nejvíce sjednotit a zjednodušit.  

V současné době se používá soustava SI. Každá veličina má svou základní jednotku, 
kterou lze snadno odvozovat a převádět. Výpočty se provádějí v desítkové soustavě.  

 

Vyhledej na internetu: (použij stránku wikipedia.cz) 

1. Co je to soustava SI? (zadej heslo: soustava SI) 
 
Soustava SI je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se 
skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek a násobků a dílů jednotek. 
 

 

2. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek délky a zapiš je do tabulky. 
 

historická jednotka délky přibližná hodnota s jednotkou SI 

dlaň 8 cm 

míle 7 530 m 

pražský loket 59,3 cm 

palec 2,63 cm 

střevíc 29,57 cm 

krok 59 cm 

 

 

 



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

3. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek obsahu a zapiš je do tabulky. 
 

historická jednotka obsahu přibližná hodnota s jednotkou SI 

jitro 0,6 ha 

leč 18,13 ha 

 

4. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek objemu a zapiš je do tabulky. 
 

historická jednotka objemu přibližná hodnota s jednotkou SI 

vědro 61,117 l 

soudek 11,32 l 

 

5. Vyhledej hodnoty některých českých historických jednotek hmotnosti a zapiš je  
do tabulky. 
 

historická jednotka hmotnosti přibližná hodnota s jednotkou SI 

kámen (v Praze) 10,29 kg 

kvintlík 4 g 

 

Podle zjištěných údajů vypočítej: (nezapomeň na jednotku) 

4 kameny a 100 kvintlíků = 4 · 10,29 + 100 · 0,004 = 41,16 + 0,4 = 41,56 kg 

3 jitra a 2 leče = 3 · 0,6 + 2 · 18,13 = 1,2 + 36,26 = 37,46 ha 

6 pražských loktů a 2 střevíce = 6 · 59,3 + 2 · 29,57 = 355,8 + 59,14 = 414,94 cm 

1 vědro a 2 soudky = 61,117 + 2 · 11,32 = 83,757 l 

5 kroků a 4 dlaně = 5 · 59 + 4 · 8 = 327 cm 

7 mil = 7 · 7 530 = 52 710 m = 52,71 km 

2 palce a 3 dlaně = 2 · 2,63 + 3 · 8 = 29,26 cm 
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