
Zdroje elektrické napětí 
(Učebnice strana 132 – 131)

Jako zdroj elektrického napětí můžeme 

použít monočlánek, tužkovou baterii nebo 

knoflíkovou baterii . 

Ve fyzice pro ně užíváme název

elektrický článek.
Plochá baterie je pod papírovým 

obalem tvořena třemi vzájemně 

propojenými elektrickými články, 

šestivoltová čtyřmi články 
a devítivoltová šesti články.  

Místo baterie elektrických článků 

se zjednodušeně říká baterie.

Označení baterie se v praxi používá i u jednoduchých elektrických 

článků – např. tužková baterie. Pokud nepotřebujeme zdůraznit, že 

jsme v obvodu použili jeden elektrický článek nebo baterii z více těchto 

článků, budeme mluvit o zdroji elektrického napětí.



Nejstarší vyrobený elektrický článek, který funguje jako trvalý zdroj 

elektrického napětí, je Voltův článek, který sestavil italský fyzik 

Alessandro Volta v roce 1799. 

Voltův článek je složen z nádobky naplněné vodným 

roztokem kyseliny sírové (H2SO4) a dvou destiček 

(elektrod) – zinkové a měděné. 
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Po nalití elektrolytu do kádinky se elektrický obvod 

uzavře a začne jím díky chemickým reakcím 

protékat elektrický proud a na elektrodách se objeví 

měřitelné elektrické napětí asi 1 V.

H2SO4H+

+ –

H+
H2

2

4SO−

Cu Zn  

ZnSO4

Ionty H+ z kyseliny přijímají z měděné elektrody 

elektrony, vzniká plynný vodík H2, který se vylučuje 

na elektrodě. Měděná elektroda se nabije kladně.

Zinek se z elektrody rozpouští a tvoří ionty Zn+2, 

přičemž uvolňuje do obvodu elektrony. Zinková 

elektroda je proto záporně nabitá. Ionty Zn+2 se 

chemickou reakcí slučují s ionty SO4
–2, kyselina 

sírová se mění na síran zinečnatý (ZnSO4), 

elektrické napětí Voltova článku rychle klesá.
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Do citronu zapíchneme měděný a železný 

(pozinkovaný) hřebík. Sestavíme elektrický 

obvod a připojíme voltmetr. 

Železo (zinek) se bude oxidovat, měď 

redukovat. Elektrony, které si budou kovy 

vyměňovat, budou přenášet kyseliny 

(elektrolyt) obsažené v citronové šťávě.

Jednoduchý elektrický článek 

můžeme sestrojit také z brambory,  

jablka nebo jiného ovoce.

Vlivem chemických reakcí mezi citronovou 

šťávou (elektrolytem) a hřebíky 

(elektrodami) teče obvodem elektrický 

proud. Tato soustava je zdrojem napětí, 

protože obsahuje jednak elektrolyt a jednak 

vodiče z různého materiálu.



Zdroj elektrického napětí slouží k udržování elektrického pole 

v elektrickém obvodu a tím i toku elektrického proudu uzavřeným 

obvodem. Nejběžnějšími zdroji napětí jsou elektrické články, které  jsou 

podobné původnímu Voltovu článku. Elektrické články pracují na 

principu chemických reakcí mezi jednotlivými částmi článku –

elektrodami z různých vodivých materiálů a elektrolytem. Elektrické 

napětí na svorkách jednoho elektrického článku dosahuje asi 1,5 V, 

časem pomalu klesá a nedá se obnovit.

Nejčastěji se užívá suchý uhlíkovozinkový monočlánek. 

Zápornou elektrodou je zinková nádoba, 

kladnou elektrodou je uhlíková tyčka, 

elektrolytem je kašovitý roztok salmiaku 

(chloridu amonného). Kolem uhlíkové 

tyčky je ještě burel (MnO2), který 

prodlužuje životnost článku, a práškový 

uhlík, který zlepšuje vodivost 

mezi elektrodami. 

Takové tři články jsou spojeny 

za sebou i v ploché baterii.
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V kalkulačkách, cestovních budících, náramkových hodinkách mají 

články jiné složení než monočlánky, jsou např. stříbrozinkové, 

elektrolytem je hydroxid draselný. Říká je jim knoflíkové baterie, 

protože mají tvar podobný knoflíkům. Mají malé rozměry.

Používáním nebo dlouhodobým skladováním suchého článku 

elektrické napětí mezi elektrodami klesá a nedá se obnovit. 

Elektrický článek, jehož napětí  se dá 

obnovovat, se nazývá akumulátor.

Nejčastěji používaný akumulátor je 

tzv. olověný akumulátor, jehož obě 

elektrody jsou z olova.

Elektrolytem je roztok kyseliny sírové.

Elektrody se při reakci s kyselinou pokrývají 

vrstvou PbSO4. Ta brání průchodu 

elektronů. Napětí článku při zatížení 

postupně klesá. Akumulátor se vybíjí.

Připojíme-li akumulátor ke zdroji stejnosměrného proudu stejné velikosti, 

ale opačného směru. To způsobí opačnou reakci – rozpuštění PbSO4.  

Akumulátor je opět ve stavu, v jakém byl před vybíjením.



Elektrické napětí jednoho 

článku nabitého akumulátoru je 

asi 2,4 V . Abychom získali 

zdroj většího napětí, spojujeme 

několik článků za sebou 

(sériově).  Tím vznikne baterie, 

jejíž napětí je rovno součtu 

napětí jednotlivých článků.

Baterie olověných 

akumulátorů je velmi vhodný 

zdrojem elektrického napětí 

v automobilech i v jiných 

dopravních prostředích.  Je 

obvykle složena ze 6 článků. 

V malých rozměrech se vyrábějí např. 

akumulátory niklokadmiové nebo 

niklometalhydridové.  Používáme je ve 

fotoaparátu, mobilním telefonu apod.

Princip olověného akumulátoru:
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Elektrody se pokrývají vrstvou 

PbSO4. Akumulátor se vybíjí.

Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 136.





Jak závisí elektrický proud, 
který prochází vodičem, 

na elektrickém napětí mezi jeho konci?

Budeme měnit napětí na svorkách spotřebiče a měřit, 
jak se při tom mění proud procházející spotřebičem.

Použijeme rezistor - izolovaný vodič navinutý v mnoha 
závitech na keramický válec a konce vodičů jsou připojeny 
ke svorkám. Zařadíme ho do elektrického obvodu podle 
obrázku.



Schéma elektrického 

obvodu ke zjištění 

závislosti proudu 

na napětí

Proud (I) procházející rezistorem měříme ampérmetrem.

Napětí (U) mezi svorkami rezistoru měříme voltmetrem.

Napětí mezi svorkami rezistoru postupně zvyšujeme, použijeme 

1, 2, 3, 4 články. 

Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.



Elektrický proud I v kovovém vodiči je 
přímo úměrný elektrickému napětí U mezi 

jeho konci.

Z naměřených hodnot vidíme, že 

kolikrát se zvětší napětí mezi konci 

vodiči (rezistoru), tolikrát se zvětší 

proud, který jím prochází.

Stejné měření provedeme s jiným 

rezistorem.

Z tabulky můžeme vyslovit závěr, 

který má obecnou platnost a byl 

nazván jako Ohmův zákon:
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Ohmův zákon platí za předpokladu, 

že teplota  vodiče se během měření 

nezměnila.

Podle tabulky sestrojíme graf

závislosti proudu I na napětí U.

Čím se liší oba rezistory? 

Rezistor (2) znamená pro průchod 

proudu větší překážku, klade mu 

větší odpor, proto jím prochází 

menší proud.

Tuto vlastnost rezistorů  nazýváme 

elektrický odpor rezistoru.



Elektrický odpor rezistoru

◼ Z tabulky a grafu plyne, že poměr napětí a proudu je 

stejný. 

◼ Elektrický odpor rezistoru můžeme určovat 

podílem napětí a proudu a značíme ho R:

Jednotka odporu je ohm, značíme 

ho řeckým písmenem Ω (omega).

Používáme i větší jednotky:

1 kΩ = 1 000 Ω = 103 Ω

1 MΩ = 1 000 000 Ω = 106 Ω



Vodič má elektrický odpor 1 ohm, jestliže 
při elektrickém napěti 1 volt mezi konci vodiče 
prochází vodičem proud 1 ampér.

Pomocí elektrického odporu můžeme 
Ohmův zákon vyjádřit matematicky:

Ohmův zákon:
Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo 
úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

Ohmův zákon platí pro každou část elektrického 
obvodu, ve kterém není další zdroj elektrického napětí 
a jejíž teplota je stálá. Z Ohmova zákona můžeme 
určit jednu veličinu, známe-li dvě z nich:



Příklad

Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 

1,2 A při napětí 40 V mezi svorkami rezistoru. 

Určete elektrický odpor rezistoru.

Elektrický odpor rezistoru je 33 Ω.



Příklad 2

Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 

2 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími 

svorkami napětí 3 V?

Cívkou prochází proud 1,5 A.



GEORG SIMON OHM

(Čti óm, 1787 – 1854), 
německý fyzik

Jeho nejdůležitější objev 
je právě Ohmův zákon, 
který ukazuje závislost 
proudu na napětí.

Ohm zkoumal také fyzikální 
podstatu slyšení.


