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Něco z historie 

 První elektrické jevy byly pozorovány již ve starověku 

 Při předení lnu se používal jantar, který byl schopen 
přitahovat k sobě drobná tělíska, vlákna lnu se naopak 
vzájemně odpuzovala 

 Tohoto jevu si všiml i řecký filozof Thales z Mílétu  
(635 – 545 před n.l.)  

 Řečtí filozofové tuto vlastnost jantaru vysvětlovali jako 
projev „duše“ jantaru, která byla probuzena jeho třením 

 Stejný jev pozorovali také Arabové u gagátového uhlí 
(lesklý druh hnědého  uhlí s lasturovitým lomem), které 
přitahovalo stébélko slámy 
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Elektroskop 

 Přístroj na indikaci elektrického 
náboje se nazývá elektroskop  

 Náboj přenášíme z nabitého 
tělesa na kovovou čepičku, která 
je spojovací tyčí vodivě spojena  
s kovovou ručičkou  

 Náboj přivedený na čepičku se 
rozmístí po spojovací tyči i po 
ručičce 

 V důsledku toho jsou tyčka  
i ručička nabité stejným 
nábojem a odpuzují se 

 Maximální výchylku má ručička 
tehdy, když svírá se spojovací 
tyčkou pravý úhel 

Vytvoření digitálního učebního materiálu bylo financováno z ESF a státního rozpočtu ČR 



Co je vlastně elektřina? 

1. Víš, jak můžeme zelektrovat těleso? 

2. Kolik existuje elektrických nábojů? 

3. Jak vzniká na tělese záporný elektrický náboj? 

4. Která tělesa jsou nabitá kladně? 

5. Jak se k sobě chovají navzájem nesouhlasně nabitá tělesa? 

6. Jak se k sobě chovají souhlasně nabitá tělesa? 

7. Jak veliký elektrický náboj má jeden elektron? 

8. Kolik elektronů je v jednom coulombu? 
 

                                                                        
 

Správné odpovědi 

          ? 
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Zelektrování těles 
Třením 

     Zvýšený  tepelný  pohyb částic díky tření 
umožní uvolnění některých elektronů  
z atomů a jejich přemístění mezi tělesy.   

     Na jednom tělese bude tedy elektronů 
VÍCE, na druhém MÉNĚ a to znamená, 
že tělesa budou k sobě navzájem 
OPAČNĚ nabitá. 

 Ve fyzice platí: 

 OPAČNĚ NABITÉ SE PŘITAHUJE 

A 

SOUHLASNĚ NABITÉ SE ODPUZUJE 

 

Přemístění elektronů z jednoho tělesa na 
druhé je závislé na vlastnostech obou 
těles. Pro dané předměty nastává přechod 
elektronů vždy týmž směrem, např. při 
česání vlasů přecházejí volné elektrony 
vždy z vlasů na hřeben). 
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Vznik nábojů a jejich druhy 

 Už víme, že se třením některá tělesa elektrizují  

  Příčinou elektrického stavu těles je  elektrický náboj                                                               
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Elektrony a elektrický náboj 

 

 

 

 

 

                                                Nejmenší nedělitelný elektrický náboj se nazývá  

elementární elektrický náboj, označuje se  e = 1,602 . 10-¹⁹ C  

Je to náboj jednoho!!! elektronu.                                                                                
a obráceně 

 Fyzikální veličina používaná ve fyzice je   ELEKTRICKÝ NÁBOJ. 

 Značí se Q a jednotkou je C (psáno coulomb , vyslovuj „kulómb“). 
 Jeden coulomb obsahuje 6 240 000 000 000 000 000 (triliónů) elektronů. 

       1C = 6,24.10 18 e  … počet elektronů v jednom coulombu 

 

 

 

 
 

Jde o velmi malou jednotku, která by nevyhovovala 
praxi, proto byl za jednotku elektrického náboje 
zvolen 1 C - coulomb, nazvaný na počest 
francouzského fyzika Ch. Coulomba. 

Vytvoření digitálního učebního materiálu bylo financováno z ESF a státního rozpočtu ČR 



Charles Auguste de Coulomb 
(1736 – 1806) 

• Francouzský fyzik, zakladatel elektrostatiky 
• Zvolil si vojenskou kariéru a stal se specialistou na 

vojenské stavby – devět let strávil na ostrově Martinik, 
kde vedl opevňovací práce 

• Do Francie se vrátil v roce 1776 s cílem věnovat se 
vědecké práci 

• Vyhrál soutěž pařížské Akademie na zdokonalení 
navigačních zařízení a později se dokonce stal členem 
této Akademie 

• Následovalo 13 let úspěšné vědecké práce 
• V roce 1785 objevil Coulomb  zákon pro silové působení 

nábojů – tzv. Coulombův zákon 
• Podobný zákon odvodil i pro silové působení 

magnetických pólů 
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Elektrické pole 

 Elektrické pole vzniká kolem každého zelektrovaného tělesa. 

Na každé zelektrované těleso v tomto poli působí elektrická síla (přitažlivá, 
odpudivá), aniž by se tělesa dotýkala 
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