
Téma Model atomu 



Model atomu 

Abychom pochopili, co se přesně děje při elektrování tělesa, 
musíme více porozumět složení atomu. 
 
 
  

O atomech již víme 
 Všechny látky se skládají z atomů, 
 atomy jsou velmi malé  

(jsou velké asi 0,000 000 01 mm – do 1mm se jich vejde vedle 
sebe 10 miliónů , všichni lidé na celé Zemi by atomy v kapce 
vody počítali 10 000 let) 

 
 

 
  

Přibližně před sto lety bylo pomocí pokusů zjištěno, že uprostřed 
každého atomu se nachází velmi malé, kladně nabité jádro. 
 
 
  
 Jádro atomu je 100 000 krát menší než atom 

(pokud bychom atom zvětšili do velikosti fotbalového hřiště, 
bylo by jádro velké asi jako zrnko máku) 
 

 
  



Model atomu 

Náboj protonu je kladný, náboj elektronu záporný, neutron je 
elektricky neutrální – nemá náboj. 
 
 
  

V obalu jsou 
záporně nabité 

elektrony. 

V jádře jsou kladně 
nabité protony 

a neutrony, které 
jsou bez náboje. 

Podívejme se např. na model atomu hélia 
 
 
  



Model atomu 

Schéma složení atomu 
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Model atomu 

Protože je u atomu stejný počet protonů (kladně nabitých) a stejný 
počet elektronů (záporně nabitých),  je atom jako celek elektricky 
neutrální. 
 
 
  
Elektrony jsou však velmi pohyblivé a může se stát, že atom 
dočasně ztratí jeden nebo více elektronů 
 takovému atomu říkáme kladný iont 
 převažuje v něm kladný náboj jádra 

 
Jiná situace nastane, když atom naopak přijme jeden nebo více 
elektronů 
 stává se z něj záporný iont 
 převažuje v něm záporný náboj elektronového obalu 

 
 

 
  



Model atomu 

Co se tedy děje, když nabijeme záporně plastovou tyč třením o 
flanelový hadřík? 
 
 
  

 Plastová tyč i hadřík se skládá z elektricky neutrálních atomů. 
 Třením způsobíme, že část elektronů z hadříku přeneseme 

právě na plastovou tyč. 
 Plastové tyči elektrony přebývají – je nabita záporně. 
 Hadříku elektrony chybí, nabije se kladně. 
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Model atomu 

Skleněná tyč se při tření o kůži nabije kladně. Odkud a kam se 
přenáší elektrický náboj? 
 
 
  

 V tomto případě třením způsobíme, že část elektronů ze 
skleněné tyče přeneseme na kůži. 

 Skleněné tyči elektrony chybí – nabije se kladně. 
 Kůži elektrony přebývají – nabije se záporně. 

 
 
 

 
  

Elektrický náboj nevyrábíme, ale pouze přenášíme. 
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Téma Elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje 



Elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje 

Elektrický náboj můžeme zjišťovat elektrickým kyvadélkem nebo 
elektroskopem. 
 
 
  

Kulička na elektrickém 
kyvadélku se po přiblížení 
nabitého tělesa vychýlí. 

U elektroskopu se vychyluje proužek 
alobalu.  



Elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje 

Pokud elektroskop opatříme stupnicí, získáme elektrometr. 
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Při dotyku záporně 
nabité tyče se elektrický 
náboj přenese na 
kovovou tyč a proužek 
alobalu.  
 
Protože se souhlasné 
náboje odpuzují, 
proužek alobalu se 
vychýlí.  
 
Čím větší náboj 
přeneseme, tím je 
výchylka větší. 
 



Elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje 

Obdobná situace 
nastává při dotyku 
kladně nabité tyče. 
 
Část elektronů z 
elektrometru přejde 
do skleněné tyče, 
která tím o část 
kladného náboje 
přijde. 
 
Souhlasné náboje se 
opět odpuzují. 
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Elektroskop, elektrometr a zdroje el. náboje 

Elektrický náboj můžeme získávat pomocí van de Graaffova 
generátoru. 
 
 
  

Pohybem pásu generátoru se nabije 
izolovaná koule. 
 



Téma Elektrování třením 



Elektrování třením 

Proveďme několik pokusů: 
 Třeme plastovou tyč hadříkem, poté ji přibližme k malým 

papírkům. Co se stane? 
 Pokus zopakujme třením pravítka o vlasy. 
 Můžeme zkusit také tření mikroténového sáčku o košili, 

hřebínků o vlasy atp. 
 
 
 
  

Tělesa se mohou třením dostat do stavu, 
ve kterém působí silou na jiná tělesa. 
Tělesa se v tomto stavu nazývají tělesa 
zelektrovaná. 
 
 
  Zelektrování tělesa můžeme zjistit 
pomocí jednoduchého zařízení – 
elektrického kyvadélka.  
 
 
 
  



Elektrování třením 

Kdy se mohou tělesa zelektrovat? 
 
 
  

 při vysvlékání nebo oblékání svetru 
 při řezání polystyrenu 
 při výrobě papíru 
 při česání vlasů hřebenem 
 při jízdě automobilu po betonové vozovce 
 při chůzi v botách po koberci 

 
 
  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Static_slide.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Lightning_cloud_to_cloud_(aka).jpg


Elektrování třením 

Zatím jsme viděli, že zelektrované těleso přitahovalo jiné těleso.  
Je možné, aby zelektrované těleso jiné těleso odpuzovalo?  
 Zelektrujme např. polyetylenový sáček, který zavěsíme na 

provázek. 
 K sáčku pomalu přibližme zelektrovanou plastovou tyč. 
 Co pozorujeme? 
 Co se stane po přiblížení skleněné tyče, kterou jsme třeli 

kouskem kůže? 
 

 
 
 
  

Síla mezi zelektrovanými tělesy může být přitažlivá i odpudivá. 
 
 
  



Téma Elektrické vodiče a nevodiče 



Elektrické vodiče a nevodiče 

Prozkoumáme, které látky vedou elektrický náboj. 
 
 
  

Dva eletrometry umístníme vedle sebe. 
První z nich nabijeme např. záporným nábojem. 



Elektrické vodiče a nevodiče 

Elektrometry propojíme kovovou tyčí. 
 
 
  

Kovová tyč převádí elektrický náboj na druhý elektrometr. 
Kovová tyč je vodičem elektrického náboje. 



Elektrické vodiče a nevodiče 

Elektrometry propojíme skleněnou tyčí. 
 
 
  

Skleněná tyč nepřevádí elektrický náboj na druhý elektrometr. 
Skleněná tyč je nevodičem elektrického náboje. 



Elektrické vodiče a nevodiče 

Spojíme-li nabité těleso se zemí, náboj je odveden do země a 
těleso se vybije. To je princip uzemnění. 
 
 
  



Téma Elektrické pole 



Elektrické pole 
 Vzpomeňme si na pokus s elektrickým kyvadélkem a nabitou 

tyčí. 
 Při přiblížení tyče začala na kuličku působit síla, aniž bychom se 

jí tyčí dotkli.  
 Síla působila na dálku. 
 S podobným jevem se setkáváme na Zemi. Na všechna tělesa v 

blízkosti Země působí gravitační síla směrem dolů.  
 V okolí Země je gravitační pole. 

 
 
  



Elektrické pole 

 V okolí nabitých těles pozorujeme působení síly na jiná nabitá i 
nenabitá tělesa. 

 Podobně jako je kolem Země gravitační pole, tak v okolí 
nabitých těles je elektrické pole. 

 Elektrické pole nevidíme, projevuje se však působením síly. 
 Pro lepší představu jej znázorňujeme pomocí čar, které 

nazýváme elektrické siločáry. 
 Elektrická siločára ukazuje v každém svém bodu směr silového 

působení na náboj. 
 

 
  



Elektrické pole 

Průběh siločar osamoceného náboje 

Směr siločar ukazuje směr působení síly na kladný náboj. 



Elektrické pole 

Průběh siločar nesouhlasných nábojů 
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Elektrické pole 

Průběh siločar souhlasných nábojů 
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Elektrické pole 

Průběh siločar mezi dvěma nabitými kovovými deskami 



Elektrické pole 

 Kolem každého elektricky nabitého tělesa se vytvoří elektrické 
pole. 

 Toto pole se projevuje silovým působením na nabitá i nenabitá 
tělesa. 

 Elektrické pole se zobrazuje pomocí siločar. 
 Jsou to myšlené čáry, které v každém bodu elektrického pole 

ukazují směr působení síly na kladný náboj. 

Shrnutí:  



Téma Tělesa v elektrickém poli 



Tělesa v elektrickém poli 
 Již víme že mezi nabitými tělesy je buď přitažlivá nebo 

odpudivá síla. 
 Proč se ale k nabitému tělesu přitahují tělesa nenabitá? 

 
 
  



Tělesa v elektrickém poli 
Vyzkoušíme, co se děje, když k nenabitému vodivému tělesu 
přiblížíme záporně nabité těleso. 
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Po oddálení tyče výchylka zmizí. 

Elektrony jsou záporně nabitou 
tyčí odpuzeny do dolní části 
elektrometru. 
 

V horní části převládá 
kladný náboj. 
 



Tělesa v elektrickém poli 
Nyní k elektrometru přiblížíme kladně nabitou tyč. 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

– 
– – 

Po oddálení tyče výchylka zmizí. 

Elektrony jsou kladně nabitou 
tyčí přitahovány do horní části 
elektrometru. 
 

V dolní části převládá 
kladný náboj. 
 



Tělesa v elektrickém poli 
Na koncích těles, která jsou v elektrickém poli, vznikají opačné 
náboje. Jevy mizí se zánikem elektrického pole. 

Proto se nabité těleso a nenabité těleso bude vždy přitahovat. 



Téma Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu 



Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu 

 Přítomnost elektrického náboje se často projevuje i jinak, než 
jen silovým působením na jiné těleso. 

 Můžeme pozorovat jiskřičku a slyšet jemné praskání. (např. při 
vysvlékání svetru, při nabíjení plastové tyče…) 
 

 
  
 Nabijme van de Graafův generátor. 
 Po přiblížení malé koule k nabité velké kouli 

pozorujeme jiskru a slyšíme zapraskání. 
 Elektrický náboj prochází vzduchem.  
 Vzduch se průchodem elektrického náboje 

ohřeje, pozorujeme jiskru – říkáme, že 
došlo k jiskrovému výboji. 

 Při ohřátí se vzduch prudce roztáhne, 
slyšíme třesknutí. 
 

 
  



Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu 

 Blesk je také jiskrový výboj, se všemi efekty které jiskrový 
výboj má. Tedy jiskra = blesk a třesknutí = hrom. 

 Blesk může vzniknout mezi mrakem a zemí nebo mezi dvěma 
mraky. 

 Nabitý mrak pohybující se nad zemí vyvolává v zemi, 
předmětech na ní i v sousedních mracích elektrický náboj 
opačného znaménka. 

 Při velkém nahromadění těchto nábojů může dojít k jejich 
vybití až na vzdálenost několika kilometrů – vzniká blesk. 
 

 
  



Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu 
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Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu 

Několik zajímavých údajů o blesku: 
 Blesk má délku 2 – 3 km. 
 Trvá přibližně 0,001 sekundy. 
 Teplota v dráze blesku dosahuje průměrně 20 000 °C. 
  



Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu 

Základní pravidla ochrany před bleskem: 
 
 Nejlepší ochranou jsou obydlí a jiné objekty s dobrým 

bleskosvodem. Nedotýkejte se zbytečně při bouřce spotřebičů, 
zásuvek, vypínačů a jiných součástek připojených k rozvodu 
elektrické energie. 

 Při bouřce se nezdržujte na volném prostranství, pod osamělými 
stromy, na nechráněných kopcích či skalách. 

 Nebezpečná je také chůze nebo jízda na kole a motocyklu na 
cestách, které nejsou alespoň částečně chráněny stromořadím 
nebo elektrickým vedením. 

 Za bouřky se nikdy nekoupejte, nebezpečí hrozí nejen při úderu 
blesku do vody ale i do vzdálených objektů na břehu. 

 Bezpečni jste uvnitř kovových těles (automobilu). 
  



Téma Elektrický proud, elektrické napětí 



Slovo proud se používá v mnoha případech. Ve kterých situacích 
můžeme hovořit o proudu? 
 

Elektrický proud, elektrické napětí 



O proudu mluvíme při současném pohybu velkého počtu částic 
nebo jiných těles jedním směrem. 
 

Elektrický proud, elektrické napětí 

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic. 
 
 Tělesa a látky jsou složeny z atomů. 
 V atomech jsou dva druhy nabitých částic: protony (+) v jádře 

atomu a elektrony (-) v obalu atomu. 
 

 V pevných látkách jsou jádra atomů a protony v nich obsažené 
pevně vázány – nemohou se podílet na vedení el. proudu. 

 U některých pevných látek jsou i elektrony pevně vázány k 
jádrům v atomech – nemohou se pohybovat. 

 Takové pevné látky nazýváme izolanty – nevodiče. 
  
Izolantem je např. sklo, plast, papír, porcelán, suché dřevo… 
 



Elektrický proud, elektrické napětí 

 V jiných pevných látkách (např. v kovech) se mohou však 
některé elektrony pohybovat po celém tělese. 

 Tyto elektrony (volné) se za určitých podmínek mohou 
uspořádaně pohybovat – proto kovy vedou elektrický proud – 
jsou vodiči. 
 
 
 

 V kapalinách a plynech se na vedení proudu podílejí nejčastěji 
kladné a záporné ionty. 

  

Z pevných látek jsou vodiči elektrického proudu kovy a grafit. 

Ionty obsahuje např. slaná voda, minerálka… 



Elektrický proud je základní fyzikální veličinou. 
Značka: velké písmeno I 
Jednotka: A (ampér) 
Přístroj na měření je ampérmetr. 
 

Elektrický proud, elektrické napětí 

Vyzkoušej vše na simulaci. 

Ampérmetr Multimetr 



Co je příčinou proudu vody v korytu potoka? 
 

Elektrický proud, elektrické napětí 

U elektrického proudu je 
nejčastější příčinou 
elektrické napětí. 

U proudu vody to je rozdíl nadmořských 
výšek – voda teče z kopce dolů. 



Elektrické napětí je nejčastější příčinou elektrického proudu. 
Značka: velké písmeno U 
Jednotka: V (volt) 
Přístroj na měření je voltmetr. 
 

Elektrický proud, elektrické napětí 

Voltmetr Multimetr 



Otázky a úkoly 
 
 Co je nejčastější příčinou elektrického proudu? 

 
 
 

 Čím je tvořen elektrický proud v kovovém vodiči? 
 
 
 

 Jaké napětí je v zásuvce? 
 
  

Elektrické napětí. 
 

Volnými elektrony. 
 

230 V 
 

Elektrický proud, elektrické napětí 



Téma Zdroje elektrického napětí 



 V přírodě se nevyskytují žádné vhodné zdroje elektřiny, proto 
musíme elektřinu vyrábět. 

 Nejvýznamnějšími zdroji jsou elektrárny. 
 
  

Zdroje elektrického napětí 

Druhy elektráren 

vodní 

jaderná 

sluneční větrná tepelná 
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 Elektřina se z elektráren rozvádí elektrickým vedením do měst 
a obcí. 

 Pak se dostává do každého domu a bytu, kde je přivedena do 
zásuvek a žárovek. 

 
  

Zdroje elektrického napětí 

230 V 



 Použití elektřiny ze zásuvek není vždy praktické. 
 Proto se jako zdroje využívají galvanické články a akumulátory. 
 
  

Zdroje elektrického napětí 

Galvanické články a baterie (po vybití nepoužitelné) 

Akumulátory (dají se opakovaně nabít) 
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 Elektrické napětí z článků a baterií je stejnosměrné napětí. 
 Stejnosměrné zdroje napětí mají vyznačen kladný a záporný 

pól – mají polaritu. 
 
  

Zdroje elektrického napětí 

 Elektrické napětí v zásuvkách je střídavé napětí – budeme se o 
něm učit později. 
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Téma Účinky elektrického proudu 



 Připojíme-li ke zdroji napětí elektromotor ventilátoru, vrtule je 
uvedena do pohybu – roztočí se. 

 Říkáme , že elektrický proud má pohybové účinky. 
 U kterých dalších zařízení využíváme pohybové účinky proudu? 
 
  

Prozkoumejme, co všechno může elektrický proud způsobit, jaké 
má účinky.  
 

Účinky elektrického proudu 



 Po zapnutí rychlovarné konvice se spirála, která je umístěna na 
dně průchodem el. proudu zahřívá. Od ní je pak ohřívána voda. 

 Říkáme , že elektrický proud má tepelné účinky. 
 U kterých dalších zařízení využíváme tepelné účinky proudu? 
 
  

Účinky elektrického proudu 



 Elektrický proud procházející vláknem žárovky vlákno velmi 
zahřeje, to pak začne zářit. 

 V tomto případě mluvíme o světelných účincích el. proudu. 
 I blesk a jiné výboje jsou důsledkem světelných účinků 

elektrického proudu. 
 U kterých dalších zařízení využíváme světelné účinky proudu? 
 
  

Účinky elektrického proudu 



 Chemických účinků proudu využíváme například při 
galvanickém pokovování.  

 Např. desetikoruna je ze železa, které je pokoveno tenkou 
vrstvou mědi. 

 Hliník se vyrábí také díky chemickým účinkům proudu. 
 Chemické účinky el. proudu umožňují také obnovovat 

elektrické napětí v akumulátorech. 
 
  

Účinky elektrického proudu 

Elektrický proud má pohybové, tepelné, světelné a chemické 
účinky. 
 



Otázky a úkoly 
 
 Jakých účinků elektrického proudu využíváme v pračce? 

 
 
 

 S jakými účinky elektrického proudu se setkáme u mobilu? 
 
 
 

 Proč jsou klasické žárovky nehospodárné? 
 
  

Tepelné – ohřev vody, pohybové – točení bubnu, i světelné – 
kontrolní dioda. 
 

Světelné – displej, pohybové – reproduktor, vibrace. 
 

Kromě světelného účinku proudu je zde velmi výrazný tepelný 
účinek (více energie využijí na teplo, než na světlo). 
 

Účinky elektrického proudu 



Téma Elektrické spotřebiče 



 Ráno – mobil/budík, žárovka, lednice, mikrovlnka, toustovač, 
rychlovarná konvice, fén, ventilátor na WC… 

 Ve škole – zářivka, PC, projektor, tiskárna, reprosoustava, sušák 
na ruce, ohřívač vody, hodiny, zvonek… 

 A pak doma – PC, tablet, televize, rádio, žárovka, ohřívač vody, 
žehlička, pračka, myčka… 
 

 
  

Vypočítej, kolikrát za jeden den použiješ/využiješ elektrický 
spotřebič? 
 

Elektrické spotřebiče 
Elektrické spotřebiče jsou všechna zařízení, které se připojují ke 
zdrojům elektrického napětí. 

Dokážeš si představit život bez elektrických spotřebičů?  
Aspoň jeden den?  
 



 Elektrické spotřebiče odebírají ze zdroje elektrickou energii.  
 Tím to ale nekončí. Spotřebiče tuto energii přeměňují na jiný 

druh/druhy energie. 
 Může to být energie světelná, tepelná, pohybová nebo 

chemická. 
 Jednoduché spotřebiče můžeme dělit podle účinků 

elektrického proudu na světelné, tepelné, pohybové a 
chemické spotřebiče. 
 

 
  

Elektrické spotřebiče 

Proč se elektrickým spotřebičům říká spotřebiče. Je to přesné? 



Elektrické spotřebiče 
Dokážeš rozdělit spotřebiče na obrázcích podle účinků elektrického 
proudu? 

Tepelné Světelné 

Pohybové Chemické 



 Spotřebiče, které zapojujeme do zásuvky elektrické sítě jsou 
určeny pro střídavé napětí 230 V. 

 Mobilní telefon je napájen z akumulátoru o napětí 3,7 V. 
 V kapesní svítilně jsou dva galvanické články o celkovém napětí 

3 V. 
 

 
 
  

Elektrické spotřebiče 
Každý elektrický spotřebič má vyznačen druh a velikost napětí, ke 
kterému má být připojen. 

Nikdy nesmíme připojit spotřebič k napětí většímu než pro které je 
určen. 


