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PROUD V PEVNÝCH 

LÁTKÁCH 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Elektrický proud 

Je uspořádaný pohyb volných částic s 

elektrickým nábojem. 

Nositelé elektrického proudu – volné částice s 

nábojem, jejichž uspořádaným pohybem vzniká 

elektrický proud. 

Vodiče – látky, které dobře vedou elektrický proud 

(kovy, roztoky elektrolytů, ionizované plyny, plazma). 



Směr elektrického proudu 

 Ve vodiči s elektrickým pólem se volné 

elektrony pohybují proti směru intenzity „ E “ 

tohoto pole  

(od záporného ke kladnému pólu zdroje), 

volné částice s kladným nábojem ve směru „ 

E “ . 

 Směrem elektrického proudu ve vodiči 

nazýváme podle dohody směr 

uspořádaného pohybu kladně nabitých 

nositelů proudu. 
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Směr elektrického proudu 

Pohyb záporných, kladných, kladných i záporných 
částic: 

 

 

 

 

 

 

 
E – intenzita elektrického proudu 

I – elektrický proud 
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Stejnosměrný proud 

Uspořádaný pohyb elektricky nabitých 

částic, který se děje ve stále stejném směru – 

směr proudu se s časem nemění. 

Existence elektrického proudu: 

 Pevné a kapalné látky – zvýšení teploty 

 Elektrolyty – přenos látky 

 Plyny – světelné efekty 



Elektrický proud 





Elektrický obvod 

Elektrický zdroj napětí – vytváří elektrické 

pole, které uvádí nositele elektrického proudu 

do uspořádaného pohybu. 

Elektrický spotřebič – zařízení, v němž se 

elektrické energie mění v požadovanou jinou 

energii (světelná, mechanická …).  

Spojovací vodiče – propojují zdroj napětí, 

spínačem a dalšími prvky elektrického 

obvodu. 

Spínač – uvádí elektrický spotřebič do 

činnosti. 



Elektrický obvod 

 Elektrický proud „ I “ měříme „ 

Ampérmetrem “   !!! 
 

 Elektrické napětí „ U “ měříme „ 

Voltmetrem “   !!! 
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Elektrický zdroj napětí 

Je každé zařízení, mezi jehož dvěma různými 

částmi „póly“ je i při připojení vodiče 

udržován rozdíl elektrických potenciálů 

„elektrické napětí“. 



Elektrický zdroj napětí 

 Schematické značky zdroje stejnosměrného 

napětí 

12 V 

6 V 
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