
ELEKTRICKÝ NÁBOJ 

 

 Částice a látky  

částice: 

 atom = nejmenší částečka hmoty  

molekula = atomy přitisknuty těsně k sobě,  spojení více atomů (stejných nebo 

 různých látek  

• prvek = látka složená z atomů 1 druhu  

• sloučenina = látky složené z molekul  stejného druhu  

• směsi = složené z více druhů molekul 

 

Prvek – ( H, Ag, Au, Zn ) 

Molekula -  ( H2, nebo čistá voda H2O ) 

Sloučenina – ( CO2, H2SO4 ) 

 Směs – ocet ( 8 % kyselina octová ) 

 

ATOM  

• má jádro a obal  

• v jádře jsou neutrony a protony  

• v obalu jsou elektrony  

neutrony nemají náboj  

protony mají kladný náboj  

elektrony mají záporný náboj  

• náboj má kladné nebo záporné znaménko 

 

tělesa se zelektrizují nejčastěji třením (nejlépe  plasty, sklo, nafukovací balonek)

 nebo  vysokou teplotou 



zelektrizovaná tělesa na sebe silově působí  

• přitahují se nebo odpuzují se  

• k popisu takových sil se zavádí odvozená  fyzikální veličina: 

elektrický náboj Q  

základní jednotka: coulomb (C) 

 

Elektrická síla:  

▪ síla, kterou se vzájemně přitahují nebo odpuzují zelektrovaná tělesa.  

▪ Tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují 

elektrickou silou ( + + nebo - - )  

▪ Tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují 

elektrickou silou ( + - )  

 

➢ Elektrické pole:  

▪ Je pole okolo zelektrovaného tělesa  

▪ působí v něm na zelektrovaná tělesa elektrická síla  

 

 

Ze zkušenosti víme, že některé látky elektrický proud vedou, zatímco jinými proud 

neprochází. Z tohoto hlediska rozdělujeme látky do tří skupin, které se liší svým 

měrným odporem: 

Vodiče obsahují velké množství volných elektrických nábojů 

(elektronů, iontů), které po připojení zdroje napětí vedou elektrický 

proud. Typickými vodiči jsou kovy např. stříbro, měď, zlato, hliník. 

V elektrotechnice se slovem vodič také rozumí vodivý drát, kabel, 

pásek nebo lanko, které se použijí pro vodivé 

propojení součástek v elektrickém obvodu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_(elektrotechnick%C3%BD_v%C3%BDrobek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnick%C3%A1_sou%C4%8D%C3%A1stka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod


 

Nevodiče neboli izolanty neobsahují prakticky žádné volné            

náboje a proto elektrický proud nevedou. Výbornými izolanty jsou 

např. plasty, sklo nebo papír 

Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči. 

  

Polovodiče jsou látky, které se za určitých podmínek chovají jako 

izolanty, ale při změně těchto podmínek se mohou chovat jako vodiče. 

Vodivost polovodičů silně závisí na teplotě, na osvětlení a na čistotě 

krystalové mřížky. Nejvýznamnějšími polovodiči jsou křemík a 

germanium.  

Polovodiče se využívají u elektronických součástek v diodě 

 

 ED  ( LED dioda ) - signalizace průchodu 
proudu (s nízkým nárokem na spotřebu) 
nebo zdroj světla např. v optických myších 

 Fotodioda – součást slunečních článků 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
https://cs.wikipedia.org/wiki/LED
https://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A1_my%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotodioda

